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Editorial

Nunca foi tão importante aprimorar, absorver e difundir o conhecimento, que é, na atu-
alidade, o principal diferenciador entre pessoas, organizações e nações. Para tanto, a cada dia, 
a busca por mais informação de qualidade e agregadora de valor torna-se a tônica dos agentes 
promotores do desenvolvimento: os pesquisadores. Por meio de seus estudos e “achados”, eles 
contribuem para a melhoria da dinâmica do meio em que vivemos, seja na esfera pública ou 
privada. 

No meio acadêmico não é diferente. O Ensino Superior é o “lócus” apropriado para se 
debater teorias consagradas e práticas consolidadas, bem como conceber novas ideias e pressu-
postos nas diversas áreas do conhecimento. Mesmo sendo o Brasil um país emergente em vários 
setores, inclusive na educação, continua a ser mais receptor que gerador de conhecimentos cien-
tíficos. Portanto, necessitamos avançar rápido nesta dimensão do novo, para que não percamos 
a grande oportunidade de sermos protagonistas de nossa própria história. 

A FAMETRO, na sua 2ª. edição da Revista “Diálogos Acadêmicos”, cumpre o seu nobre 
papel de fomentar e contribuir para a mudança no pensar e agir da sociedade, na oportunidade 
em que reúne trabalhos especialmente selecionados de seus professores, contribuições externas 
de docentes convidados, alunos, dentre outros autores, estabelecendo, desta forma, uma parce-
ria contínua na construção do saber coletivo. 

Esperamos que este número atenda às expectativas dos nossos leitores, ao mesmo tempo 
em que consolidamos este importante canal de divulgação na sociedade, mediante as produções 
científicas geradas.

Agradecemos aos autores e produtores destes conhecimentos e demais envolvidos na ela-
boração deste nosso 2º volume, prova maior que a educação de qualidade está alicerçada, prin-
cipalmente, na produção, divulgação e socialização do conhecimento.

Boa leitura!

Corpo editorial

103



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 2, jul./dez. 2012.

104

CORRENTE MICROGALVÂNICA NO TRATAMENTO DE ES-
TRIAS ATRÓFICAS: REVISÃO DE LITERATURA

CURRENT MICROGALVANIC ON TREATMENT OF STRIA ATROPHIC: 
LITERATURE REVIEW 

RESUMO

As estrias são motivos de preocupação estética para homens e mu-
lheres, atingindo até mesmo a auto-estima e o equilíbrio emocional. É 
caracterizada por uma ruptura das fibras elásticas, localizadas na derme, 
apresentando-se perpendicularmente às fendas cutâneas. Afeta princi-
palmente o sexo feminino, sem apresentar etiologia definida. A corrente 
microgalvânica possui como finalidade a regeneração da pele, através de 
um processo inflamatório no tecido estriado, tornando-o mais próximo 
possível do normal. Este estudo teve como objetivo verificar a eficácia 
da corrente microgalvânica no tratamento das estrias atróficas. Tratou-
-se de uma revisão de literatura, desenvolvida através da busca nas bases 
eletrônicas do Lilacs, Medline, Pubmed, Cochrane e EBSCO e livros nos 
últimos doze anos. Logo, com esta revisão, conclui-se que a utilização da 
corrente microgalvânica promove um resultado satisfatório no tratamen-
to das estrias atróficas.

Palavras-chave: Estria atrófica. Galvanopuntura. Microgalvanopuntura.

ABSTRACT

The striations they are aesthetic reasons for concern for men and wo-
men, reaching even the self-esteem and emotional balance. It is characteri-
zed by a disruption of elastic fibers, located in the dermis, presenting cracks 
perpendicular to the skin. It affects mainly women, without a defined etio-
logy. The microgalvanica current has as purpose the regeneration of skin 
by an inflammatory process in striated tissue, making it as close as possible 
to normal. It was a literature review, developed by searching at electronic 
databases of Lilacs, Medline, Pubmed, Cochrane and EBSCO and in books 
in the last twelve years. So with this review, we conclude that the use of 
microgalvanica current promotes a satisfactory outcome in the treatment 
of atrophic stria.

Keywords: Atrophic stria. Galvanopuntura. Microgalvanopuntura.
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1 INTRODUçÃO

A estética está cada vez mais presente na 
vida das pessoas, atingindo um amplo espaço 
na sociedade atual e a um grande aumento na 
procura por esse tipo de serviço. Através de re-
cursos terapêuticos, pode-se atuar em diversas 
alterações do padrão estético como a gordura 
localizada, acne, manchas, cicatrizes hipertró-
ficas, fibroedema gelóide, estrias, entre outras. 
(MILANI; JOÃO; FARAH, 2006).

Guirro e Guirro (2004) relatam que den-
tre estas alterações podemos destacar as estrias, 
que são conceituadas como atrofias cutâneas 
adquiridas, de aspectos lineares, algo sinuoso 
decorrentes de uma lesão do tecido conectivo 
dérmico, apresentando uma diminuição de 
volume e número das células de uma ou mais 
camadas de epiderme, toda da derme e anexos.

É possível caracterizar o período de 
instalação da estria de acordo com a sua co-
loração. A estria rubra é descrita como ini-
cial, apresenta uma coloração avermelhada, 
evidenciando uma fase inflamatória. Com a 
evolução clínica, elas se tornam atróficas e sem 
cor, denominadas estrias albas e abrilhantadas 
(nacaradas). Possuem aspecto linear, tendem a 
simetria e bilateralidade, apresenta diminuição 
da elasticidade, secura, rarefação de folículos 
pilosos. Em adição, há alteração de fibras co-
lágenas, substância fundamental amorfa e nos 
fibroblastos. (JIMENEZ et al., 2003; KEDE; 
SABATOVICH, 2004). 

As estrias afetam ambos os sexos, porém 
atingem preferencialmente o sexo feminino, 
principalmente durante a puberdade, em de-
corrência do crescimento acelerado e no iní-
cio da fase adulta podendo ser devido a uma 
gravidez ou obesidade (SANTOS; SIMÕES, 
2003). 

De acordo com uma pesquisa relatada 
por Ventura e Simões (2003), adolescentes são 
acometidas com 45,5% das incidências, a obe-
sidade com 30,5%, as gestantes com 19,5% e 
as pacientes com terapia medicamentosa com 
4,5%.

Segundo Guirro e Guirro (2004), esses 
problemas além de serem desagradáveis aos 

olhos no ponto de vista estético, acarretam al-
terações comportamentais e emocionais, além 
de levar a uma baixa auto-estima. 

De acordo com White et al. (2008) exis-
tem fortes fatores que levam a crer que o surgi-
mento das estrias seja multifatorial, e que esteja 
ligado não somente a fatores endocrinológicos 
e mecânicos, mas também a predisposição ge-
nética, devido à expressão individual de genes 
responsáveis pela formação de colágeno, elas-
tina e fibrina. Existem três teorias que tentam 
explicá-la, onde a mais bem aceita é a teoria 
endocrinológica.  

Atualmente existem três teorias para o 
surgimento das estrias: teoria mecânica, en-
docrinológica e infecciosa. A primeira tem 
sido a mais aceita, onde a causa é devido o 
estiramento da pele, com consequente perda 
ou ruptura de fibras elásticas dérmicas, como 
acontece, por exemplo, na gestação, no cresci-
mento rápido em adolescentes, bem como na 
obesidade. Já a teoria endocrinológica explica 
o surgimento das estrias associadas a patolo-
gias como febre reumática, febre tifóide, entre 
outras. Contudo o aparecimento não está re-
lacionado com a patologia em si, e sim com 
a medicação utilizada. O hormônio esteróide 
está presente em todas as formas de apareci-
mento das estrias como na obesidade, na ado-
lescência e na gravidez, onde o hormônio vai 
atuar especificamente sobre o fibroblasto. E 
por fim, teoria infecciosa sugeriu que o surgi-
mento das estrias ocorre por processos infec-
ciosos que danificam as fibras elásticas, porém 
essa teoria não possui muitos adeptos a ela. 
(GUIRRO; GUIRRO, 2004).

Machado (2002) afirma que são utili-
zadas diversas abordagens terapêuticas atu-
almente, porém não visando à cura, mas sim 
buscando a melhora visual e da composição 
do tecido, dentre os tratamento utilizados está 
a corrente microgalvânica. Esta consiste na 
aplicação da corrente galvânica através de uma 
agulha de 4 mm com intensidade modulada 
em microamperagem.

O uso da corrente galvânica no combate 
das estrias tem por objetivo provocar um pro-
cesso inflamatório agudo no tecido acometi-
do pela estria. O trauma aumenta a atividade 
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metabólica local, desencadeando um processo 
de reparação tecidual, que leva a formação de 
tecido colágeno, preenchendo a área degene-
rada, com retorno de sensibilidade fina. (RU-
SENHACK, 2004). Há também que indícios 
de que promova reorientação das fibras colá-
genas, um acentuado aumento no número de 
fibroblastos jovens e uma neovascularização 
em estrias cutâneas, o que poderiam resultar 
em melhoria no aspecto da pele. (GUIRRO; 
GUIRRO, 2004).

Segundo Low e Reed (2001) a técnica 
combina os benefícios da corrente galvânica 
como o aumento da circulação, da nutrição da 
área e aceleração do processo de cicatrização, 
aos efeitos do processo inflamatório causado 
pela introdução da agulha.

É importante ressaltar que a inflama-
ção provocada pela corrente não tem nenhum 
efeito sistêmico e será absorvido em um pe-
ríodo de tempo de uma semana. (GUIRRO; 
GUIRRO, 2004).

A fase inicial do aparecimento de uma 
estria atrófica, classificada anteriormente de 
estrias rubras, é o melhor momento para se 
dar início ao tratamento, principalmente por-
que ainda existe a presença de células e cor-
rente sanguínea local. (VENTURA; SIMÕES, 
2003).

Rusenhack (2004) declara que o método 
utilizado para aplicação é invasivo, feito estria 
por estria, onde a agulha é introduzida para-
lelamente e subepidermicamente sobre elas, 
conectadas ao aparelho de corrente microgal-
vânica. Após a agulha ser inserida ao longo da 
estria, é necessário que manipule essa agulha 
para obtermos maior resposta inflamatória, 
essa manipulação é feita através da elevação da 
pele por um tempo em torno de 2 segundos. 
O levantamento da pele permanecendo por 
no mínimo 2 segundos, aumenta a resposta 
desejada. Tais técnicas poderão ser efetuadas 
isoladas ou em conjunto, dependendo da pro-
fundidade e extensão da estria. 

No trajeto da estria irá haver a forma-
ção de edema e pequeno eritema (GUIRRO; 
GUIRRO, 2004) que ocorrem devido às subs-
tâncias locais liberadas pela lesão da agulha, 
que são responsáveis pela dilatação dos vasos 

e aumento da sua permeabilidade (GUYTON; 
HALL, 2011).

A intensidade da corrente elétrica e a 
capacidade reacional do paciente é quem vão 
determinar a intensidade e a duração da rea-
ção inflamatória. É necessário manter a res-
posta inflamatória após o estímulo para que 
haja um resultado favorável. Evitando assim 
uso de medicamentos antiinflamatórios e/ou 
recursos que aliviem esse processo. Necessita 
esperar esse período, que dura entre 2 e 7 dias 
para que ocorra um novo estímulo, evitando 
assim a formação de um processo inflamatório 
crônico local. (GUIRRO; GUIRRO, 2004).

Ventura e Simões (2003) relatam que é 
contra-indicado o uso da corrente elétrica em 
indivíduos cardíacos portadores de marca-
passo ou cardiopatias congênitas, portadores 
de neoplasia, patologias circulatórias como 
flebite, trombose, pacientes renais crônicos, 
com dermatites ou dermatoses na região a ser 
aplicada, gestantes, processos inflamatórios 
e pacientes com epilepsia ou patologias neu-
rológicas que contra indiquem a aplicação de 
corrente elétrica. A técnica utilizada também 
possui suas contra-indicações como é o caso 
de pacientes portadores de diabetes, hemofi-
lia, vitiligo, síndrome de Cushing, tendência a 
quelóides e uso de algumas medicações (este-
róides e corticosteróides).

De acordo com Borges (2006) o uso da 
corrente microgalvânica melhora a profundi-
dade das estrias logo nas primeiras sessões. 
Outras respostas ocorrem com a utilização 
desse método como a melhora do aspecto ge-
ral na região tratada, a normalização da colo-
ração das estrias e a melhora da micro circula-
ção regional das estrias.

Esse trabalho teve como objetivo veri-
ficar a eficácia da corrente microgalvânica no 
tratamento das estrias, contribuindo assim 
com o campo de atuação da Fisioterapia Der-
mato-Funcional e da Estética, com o propósito 
de auxiliar o tratamento das estrias.

2 METODOLOGIA

Tratou-se de uma revisão narrativa, ba-
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seado na pesquisa de periódicos e livros das 
bibliotecas da Universidade do Estado de São 
Paulo (USP) e da Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR), assim como nas bases de dados 
eletrônicas Lilacs, Medline, Pubmed, Cochra-
ne e EBSCO nos últimos 12 anos. 

Para a pesquisa dos artigos foram utili-
zados os seguintes descritores: corrente galvâ-
nica, galvanopuntura, microgalvanopuntura, 
estrias atróficas e seus correlatados em inglês 
(galvanic current, galvanopuntura, microgalva-
nopuntura, atrophic stria). 

Os artigos foram pesquisados nas lín-
guas portuguesa e inglesa, realizados em seres 
humanos com idade superior a 19 anos dos se-
xos masculino e feminino, visando um amplo 
estudo sobre o uso da corrente microgalvânica 
como tratamento para as estrias. 

Inicialmente, foram encontrados 113 
artigos, sendo descartados os que não cor-
responderam aos objetivos do estudo, os que 
não eram nas línguas supracitadas e aqueles 
com baixa qualidade metodológica. Incluiu-se 
aqueles relacionados com os assuntos aborda-
dos neste artigo, tais como tecido epitelial, a 
reparação tecidual, as estrias atróficas, a cor-
rente microgalvânica, a galvanopuntura e a 
fisioterapia Dermato-Funcional. Finalizou-se, 
então o estudo com 10 artigos e 5 livros.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se por meio desta revisão de 
literatura que a corrente contínua intensifica 
a resposta inflamatória, com lesão mínima do 
tecido. Essa estimulação leva ao aumento de fi-
broblastos, revascularização, retorno da sensi-
bilidade dolorosa e modificações no colágeno. 
(GUIRRO; GUIRRO, 2004).

De acordo com Karime (2006), o proces-
so de regeneração da estria está fundamentado 
no estímulo físico da agulha, que irá desenca-
dear uma resposta inflamatória aguda seguida 
do processo de reparação tecidual onde a fi-
nalidade do procedimento é a reestrutura, de 
forma satisfatória, da integridade da pele. No 
qual esse efeito é potencializado com o uso 
conjunto da corrente microgalvânica. 

Porém, um estudo foi realizado com 12 
voluntárias, brancas, saudáveis, com idade en-
tre 18 anos a 22 anos que possuíam estrias al-
bas bilaterais em várias regiões do corpo. Nes-
te estudo o corpo foi dividido em lado direito 
e lado esquerdo, os quais foram previamente 
demarcados com caneta atóxica, o lado direi-
to recebeu apenas a introdução da agulha com 
o aparelho desligado por todo o comprimen-
to das estrias, enquanto que outra área tam-
bém afetada por estrias, de similar amplitude 
foi demarcada no lado esquerdo do corpo, e 
recebeu eletroestimulação microgalvânica in-
vasiva com intensidade de 100 microampéres, 
no total de 4 sessões com intervalo de 15 dias 
entre uma aplicação e outra. A avaliação das 
estrias foi feita por meio de um microscópio 
que analisa a superfície da pele (CDD color, 
modelo I-SCOPE USB) com aumento de 10 x. 
Foram comparadas imagens pré-tratamento e 
pós-tratamento utilizando o método de plani-
metria por contagem de pontos.

Ao final desse estudo, os autores conclu-
íram que a investigação do tratamento com 
o aparelho ligado permitiu comprovar infor-
mação citada por Guirro e Guirro (2004) que 
sugerem que a compilação dos efeitos intrín-
secos da corrente microgalvânica associada 
à inflamação aguda decorrente do trauma da 
agulha desencadeia um processo de reparação 
tecidual e consequentemente uma melhora no 
aspecto visual das estrias. No entanto o mes-
mo resultado não foi encontrado com o apare-
lho desligado. (CONSULIN, 2008).

Em outro estudo no qual foram trata-
das três pacientes voluntárias, do sexo femini-
no, com idade entre 20 e 30 anos, portadoras 
de pele estriada, causadas por processos que 
tiveram seu início na adolescência ou após 
gestações. Foi utilizada também a técnica de 
microgalvanopuntura, a sequência e o núme-
ro de aplicações variaram de acordo com as 
respostas individuais de cada paciente, tendo 
um tempo mínimo de sete dias entre cada te-
rapia, completando um total de 10 sessões. A 
intensidade utilizada variou de 100 a 150 mi-
croampéres. Este estudo demonstrou o uso da 
técnica por microgalvanopuntura em estrias 
sem um parâmetro de comprovação especí-
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fico, utilizando apenas o uso de questionário 
de avaliação e fotografias. Os resultados não 
são altamente precisos, pois são muito mais 
qualitativos do que quantitativos, mas de-
monstraram uma melhora significativa, com 
resultados satisfatórios, mesmo tendo casos 
com sintomas de regeneração diferente. Por-
tanto, eles não podem ser generalizados para 
outros casos clínicos semelhantes. (SANTOS; 
SIMÕES, 2003).

É de comum acordo entre os autores 
que o uso da corrente microgalvânica é um 
método eficaz e que possui aplicabilidade clí-
nica, uma vez que proporciona a regeneração 
da pele ocasionada pelos efeitos intrínsecos da 
corrente contínua e dos processos envolvidos 
na inflamação aguda, obtidos pelo estímulo fí-
sico da agulha. (WHITE et al., 2007).

O processo de regeneração da estria se 
baseia na somatização dos efeitos intrínsecos 
da corrente galvânica e dos processos envol-
vidos na inflamação aguda. (RUSENHACK, 
2004). Ainda não há um consenso entre os 
autores estudados, quanto ao uso correto da 
frequência e da intensidade, nem ao tempo de 
estímulo necessário a provocar realmente uma 
reparação desse tecido estriado.

Karime (2006) aplicou a corrente mi-
crogalvânica através da técnica de punturação 
em 4 indivíduos, sendo dois do sexo femini-
no e dois do sexo masculino, da raça branca, 
com uma média de idade de 20 anos. O tra-
tamento consistiu de 5 aplicações da corrente 
com intervalo de 7 dias em cada sessão, com 
intensidade de 150 microamperes. As estrias 
tratadas foram registradas através de análi-
se clínica e posteriormente análise descritiva 
mediante a observação sempre antes de uma 
nova aplicação, sessão a sessão, da evolução do 
tratamento por meio de uma ficha de contro-
le estabelecida pelo grupo de pesquisa. Foram 
considerados na avaliação clínica, caracterís-
ticas da fase inflamatória, que possibilitaram 
a evolução e visualização do fechamento das 
estrias, tais como: hiperemia, edema local, al-
teração de coloração, sangramento, aumento 
da sensibilidade dolorosa, sinais de epiteliza-
ção, fechamento da estria, nivelamento da pele 
e aspecto normal da pele.

Karime (2006) mostrou por meio de seu 
estudo que uma intensidade maior promove 
uma resposta positiva mais rápida ao trata-
mento, uma vez que foram necessárias apenas 
5 sessões de aplicação para que se obtivesse re-
sultados clínicos satisfatórios, principalmente 
quando comparado ao estudo de Araújo e Mo-
reno (2007), no qual os resultados foram obti-
dos somente após 10 sessões com intensidade 
entre 70 a 100 microampéres. 

Apenas alguns autores abordam as 
contra-indicações, tanto da corrente galvâni-
ca, quanto da eletroacupuntura, não dando a 
devida importância a tais fatores (VENTU-
RA; SIMÕES, 2003). De acordo com Karime 
(2006), é de extrema importância à avaliação 
prévia do paciente ao tratamento e aos fatores 
que interferem diretamente no seu resultado.

Ventura e Simões (2003) relatam que a 
resposta ao tratamento está diretamente ligada 
com o aspecto da pele, a idade do paciente, o 
tamanho e localização das estrias, a capacidade 
reacional da paciente, o tempo do aparecimen-
to das lesões, a frequência das sessões e tam-
bém da escolha correta do tipo de tratamento. 
Também é necessário observar, que para um 
bom resultado, não se deve realizar uma nova 
sessão até que o quadro inflamatório tenha de-
saparecido por completo, evitando assim que o 
processo inflamatório gerado venha a se tornar 
crônico, atrapalhando dessa forma o resultado 
esperado (ARAÚJO; MORENO, 2007).

Após aplicação da galvanopuntura em 
102 pacientes, Silva, Takemura e Schwartz 
(1999) demonstraram que a cor da pele é um 
fator significante para o bom resultado do tra-
tamento, observou-se uma regeneração mais 
rápida e evidente nos pacientes com pele negra 
em relação aos de pele branca. Verificou-se, 
também, que a coloração da estria interferiu 
no resultado, uma vez que as estrias de colora-
ção vermelha responderam melhor à estimula-
ção em relação às de coloração branca.

Entretanto, a reestruturação da pele es-
triada depende diretamente desses itens ante-
riores. Apesar dos autores revisados, o trata-
mento das estrias atróficas ainda se encontra 
pouco pesquisado, não existindo estudos mais 
quantitativos e detalhados no qual se possa ter 
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certeza de suas respostas e se realmente essa 
resposta, com o passar dos anos não será al-
terada. É necessário que haja mais pesquisas 
a fim de se protocolar um tratamento seguro, 
sem que haja dúvidas de sua resposta, da in-
tensidade utilizada e que traga bons resultados 
a todos os pacientes.

4 CONSIDERAçõES FINAIS

A limitação do tratamento das estrias 
atróficas justifica por não existir ainda proto-
colos definidos em relação ao tipo de estímu-
lo, a frequência e intensidade ideal, o tempo 
de permanência desse estímulo e a sequência 
do tratamento. A intensidade utilizada nos es-
tudos pesquisados foi em média de 100 a 150 
microampéres, obtendo um resultado mais rá-
pido com a intensidade de 150 microampéres.

Pode-se observar que para que se tenha 
um bom resultado é necessário que exista uma 
interação dos métodos utilizados para esse fim 
para que a escolha do protocolo seja o ideal, 
levando-se em conta que a resposta ao trata-
mento está diretamente ligada com as caracte-
rísticas da pele estriada e as características de 
cada indivíduo.

No entanto, mesmo sem protocolos de-
finidos, é certo afirmar que o uso da corrente 
microgalvânica proporciona evidentes me-
lhoras em relação ao aspecto da pele tratada. 
Logo, com esta revisão bibliográfica, podemos 
concluir que a utilização dessa corrente possui 
um papel importante na atuação da restaura-
ção da pele estriada.

Conclui-se também por meio desse tra-
balho, que a falta de estudos metodologica-
mente adequados vem atrasando ainda mais o 
tratamento definitivo dessa alteração. Um nú-
mero maior de publicações poderia ser desen-
volvido para maiores esclarecimentos, assim 
como aperfeiçoar as maneiras de tratamento 
das estrias atróficas. Tal necessidade justifica-
-se pela sua alta incidência e prevalência, além 
do aspecto desagradável aos olhos e no ponto 
de vista estético, que podem levar a alterações 
comportamentais e emocionais.
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CONTRIBUIçÃO DAS INSTITUIçõES DE ENSINO SUPERIOR 
EM FORTALEZA NA FORMAçÃO DO ENFERMEIRO EM CUI-

DADOS PALIATIVOS

CONTRIBUTION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN FORTALE-
zA ON TRAINING OF NURSES IN PALLIATIVE CARE

RESUMO

O objetivo do presente estudo é verificar como as instituições de 
ensino superior (IES) de Fortaleza têm incentivado o estudo em cuida-
dos paliativos na formação do enfermeiro. Utilizou-se da metodologia 
bibliográfica e documental para a coleta de dados. Foram analisadas seis 
das sete IES cadastradas no portal do Ministério da Educação. Os resul-
tados obtidos indicam que nenhuma das IES estudadas apresentam os 
cuidados paliativos como disciplina específica e a atenção dada ao tema 
apresenta-se incipiente na formação do(a) enfermeiro(a) nas IES pesqui-
sadas.

Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Enfermagem.

ABSTRACT

The objective of the present study is to verify as the institutions of 
superior education (IES) have stimulated the study in palliative cares in 
the formation of the nurse. It was used of documentary the bibliographical 
methodology and for the collection of data. Six of the seven IES registe-
red in cadastre in the vestibule of the Ministry of the Education had been 
analyzed. The gotten results indicate that none of the studied IES presents 
the palliative cares as name of disciplines and the attention given to the sub-
ject is presented incipient in the formation of the nurse in the searched IES

Keywords: Palliative Care. Nursing.
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1 INTRODUçÃO

A enfermagem caracteriza-se pela ciên-
cia do cuidar. Com amplo campo de atuação, 
quer na assistência primária, secundária ou 
terciária, assume diversas atribuições como 
a prevenção de doenças, educação em saúde, 
assistência a pacientes com possibilidades te-
rapêuticas e também a pacientes em que a cura 
não é mais o objetivo, como as que se destaca 
a assistência paliativa ou cuidados paliativos, 
tema central do presente artigo.

Os cuidados paliativos representam os 
cuidados direcionados ao paciente que não 
responde mais ao cuidado curativo. Desse 
modo, os pacientes que se enquadram nesse 
tipo de assistência são portadores de doenças 
crônicas e/ou doenças degenerativas. O papel 
do enfermeiro nos cuidados paliativos tem 
significado importante, pois é ele que presta 
assistência ininterrupta ao paciente. 

Entretanto, o acadêmico de enferma-
gem, em seu processo de graduação, recebe 
uma formação generalista. Durante a vida aca-
dêmica, os alunos de enfermagem direcionam 
sua atenção aos aspectos científicos e técnicos 
da formação. No período de estágio, de visitas 
de campo ou atividades práticas, ou mesmo a 
partir de experiências pessoais, os acadêmicos 
deparam-se com experiências vivenciadas por 
pacientes em estágio terminal, os quais viven-
ciam situações de sofrimento durante todo o 
processo da doença. Ressaltam-se, nessas situ-
ações, as dificuldades que os profissionais de 
enfermagem encontram em relação ao cuida-
do a esses pacientes.

Diante do exposto surgem alguns ques-
tionamentos: os acadêmicos de enfermagem 
recebem em sua formação acadêmica orien-
tações adequadas ao exercício dos cuidados 
paliativos com pacientes em estágio terminal 
da doença? As instituições de ensino superior 
(IES) de Fortaleza apresentam disciplinas es-
pecíficas de enfermagem paliativa, ou disci-
plinas afins, na grade curricular dos cursos de 
enfermagem? A carga horária e a modalidade 
(teórica e/ou prática) dessas disciplinas esta 
adequada à formação do enfermeiro?

Para responder ao problema do estudo 
foram analisadas e discutidas as grades curri-
culares e as ementas das disciplinas das IES em 
Fortaleza que em seu conteúdo programático 
possuísse referência à temática proposta.

Desse modo, tem-se como objetivo ge-
ral analisar as contribuições dos cursos de 
graduação em enfermagem, das IES de Forta-
leza, para a formação do enfermeiro em cui-
dados paliativos. Como objetivos específicos, 
pretendeu-se descrever os cuidados paliativos 
segundo as concepções da literatura especiali-
zada; identificar as atribuições do enfermeiro 
em cuidados paliativos; citar as atribuições das 
IES quanto à formação acadêmica em enfer-
magem com base nos princípios do Ministério 
da Educação e do Ministério da Saúde.

Tal estudo justifica-se pela relevância 
do tema, para a qualificação profissional e a 
melhoria da qualidade do ensino superior, 
vinculando-o às demandas sociais. Espera-se 
contribuir para o aprimoramento da formação 
profissional dos enfermeiros, promovendo re-
flexões acerca das responsabilidades dos atores 
sociais envolvidos nesse contexto: comunida-
de acadêmica, governo e sociedade.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Optou-se pela pesquisa bibliográfica e 
documental como metodologia apropriada 
aos objetivos propostos. A coleta de dados foi 
realizada através de uma busca sobre a produ-
ção de conhecimentos científicos, a partir de 
material já publicado, constituído principal-
mente de livros de autores considerados fun-
damentais no estudo em cuidados paliativos e 
Enfermagem, periódicos científicos e de mate-
rial disponível na internet.

Foram utilizados como critérios de in-
clusão os textos que abordavam os princí-
pios dos cuidados paliativos de enfermagem. 
Assim, foram encontrados artigos científicos 
referentes aos cuidados paliativos, sendo ex-
cluídos aqueles que não atendiam aos critérios 
estabelecidos.

Para Marconi e Lakatos (2001) a pesqui-
sa bibliográfica trata-se de um levantamento 
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de toda a bibliografia já publicada, em forma 
de livros, revistas, publicações avulsas e im-
prensa escrita, tendo como finalidade colocar 
o pesquisador em contato direto com tudo 
aquilo que foi escrito sobre determinado as-
sunto, com o objetivo de permitir ao cientista 
o reforço paralelo na análise de suas pesquisas 
ou manipulação de suas informações.

A pesquisa documental foi feita através 
da análise de conteúdo da matriz/grade cur-
ricular de cada um dos cursos relacionados e 
credenciados pelo MEC na cidade de Fortale-
za/CE, no intuito de se verificar a existência ou 
não de disciplinas relacionadas aos cuidados 
paliativos. Também se analisou o conteúdo 
programático apresentado nas ementas, verifi-
cando se estas contêm os descritores: cuidados 
paliativos, paciente terminal, morte, bioética, 
eutanásia, ortotanásia e distanásia.

Estabeleceu-se como critério da consti-
tuição da amostra estudada as IES que se en-
contram cadastradas no portal do Ministério 
da Educação e que sejam reconhecidas e/ou 
autorizadas pelo MEC. Considerando-se o nú-
mero restrito, optou-se por investigar a totali-
dade de IES, perfazendo um total de sete (07) 
IES.

As IES do presente estudo disponibili-
zam via internet a matriz da grade curricular 
do curso, porém apenas duas disponibilizam 
suas ementas. Foi necessária uma busca pre-
sencial das ementas nessas instituições. Apenas 
uma IES, mesmo depois de repetidos contatos 
telefônicos, não viabilizou a disponibilização 
das ementas. 

As grades curriculares e os ementários 
foram disponibilizados pelas coordenações 
dos cursos e as mesmas foram informadas so-
bre a pesquisa, expressando o aceite por meio 
da solicitação de autorização de coleta de da-
dos. A coleta de dados foi realizada em maio 
de 2010.

3 APRESENTAçÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS

Foram analisadas seis instituições de 
ensino superior que oferecem graduação em 

enfermagem. Optou-se por não divulgar os 
nomes das instituições estudadas, portanto, as 
mesmas serão identificadas pelas letras A, B, 
C, D, E e F.

Constatou-se a presença do termo “cui-
dados paliativos” ou na forma de algum outro 
termo correlato em todas as grades curricula-
res dos cursos de enfermagem investigados. 
Foram considerados como correlatos ao termo 
cuidados paliativos palavras que incorporam a 
temática dos cuidados paliativos. Os termos 
foram: paciente terminal, morte, morrer, bioé-
tica, eutanásia, distanásia e ortotanásia.

Os dados obtidos foram sintetizados no 
quadro 1, o qual  apresenta a relação das IES, 
a carga horária total do curso de enfermagem, 
disciplinas que apresentam os descritores do 
presente estudo, o semestre em que é oferta-
da, suas respectivas cargas horárias e ementa. 
Tais dados são discutidos ao longo da presente 
seção.

Quadro 1 – Relação de IES, carga horária total do curso, 
disciplinas com descritores, carga horária e ementa das 
respectivas disciplinas.

IES CHC* DISCIPLINAS SEM. CHD** EMENTA

A 4.350

Introdução a 
Tanatologia

optativa (30h/a)

Estudo sobre a morte 
e as formas de morrer. 
Eutanásia e distanásia. 
Abordagem teórica a pa-
cientes terminais.

Psicologia 
aplicada a 
Saude

1º (60h/a) Assistência à pacientes 
terminais e morte.

Ètica e le-
gislação em 
Enfermagem

4º (60h/a)
Estudo da bioética e a 
responsabilidade com os 
serviços de saúde.

B
4.320 

Tanatologia optativa (32h/a)
Estudo da morte e do 
morrer, cuidados paliati-
vos e a bioética.

Psicologia 
aplicada à 
Saúde

2º (64h/a)
Estudo do comporta-
mento do homem frente 
à morte.

Ética e le-
gislação em 
Enfermagem

5º (32h/a) Estudo da enfermagem no 
âmbito da bioética.

C 4.212

Ética e le-
gislação em 
Enfermagem

3º (72h/a) Estudo da bioética fazen-
do referência à eutanásia.

Procedimen-
tos básicos 
de Enferma-
gem

4º (79h/a)

Construção de habilida-
des psico-motoras na re-
alização dos procedimen-
tos de enfermagem.

Continua
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D 3.400

Bases psico-
lógicas para 
o processo de 
cuidar

1º (60h/a) Estudo da psicologia e praticas 
humanizadoras.

Ética e 
legislação de 
Enfermagem

2º (36h/a)
Estudo de questões de bioética 
e suas repercussões na quali-
dade de vida do ser humano.

Semiologia, 
semiotécnica e 
o processo de 
cuidar

4º (180/a)
Estudo e desenvolvimento de 
habilidades necessárias à ca-
pacidade de cuidar de pessoas.

E 4.680

Enfermagem 
em oncologia 8º (40h/a)

Estudo dos cuidados de en-
fermagem a pacientes onco-
lógicos.

Introdução á 
Enfermagem 1º (80h/a) Bioética.

Psicologia 
aplicada á 
Saúde

5º (80h/a)

Estudo sobre a atenção psico-
lógica em hospitais abordando 
o processo saúde-doença, hos-
pitalização e reabilitação.

F 4.036

Ética e 
legislação em 
Enfermagem

4º (60h/a)
Questões éticas acerca da 
linha tênue entre a vida e a 
morte.

Procedimentos 
básicos de 
Enfermagem

4º (60h/a)

Construção de habilidades 
psico-motoras na realização 
dos procedimentos de enfer-
magem e debates a cerca da 
morte.

Enfermagem 
em oncologia 8º (60h/a) Estudo da perda e da morte.

*Carga horária do curso.
** Carga horária da disciplina.
Fonte: Dados da pesquisa.

Verificou-se que o quantitativo de dis-
ciplinas correlatas ao tema em estudo é rela-
tivamente representativo, haja vista que de 
uma média de 34 disciplinas por curso, 3 fa-
zem referência aos descritores desta pesquisa. 
Entretanto, em comparação ao total da carga 
horária do curso, nota-se que as disciplinas 
disponibilizam carga horária bastante redu-
zida para a abordagem do conteúdo progra-
mático, ressaltando-se que a carga horária da 
disciplina envolve outros conteúdos além dos 
referentes aos cuidados paliativos, morte, bio-
ética, dentre outros.

Destaca-se que a IES A apresenta uma 
carga horária total de 4.350 h/a, totalizando 
46 disciplinas. Analisando sua grade curricu-
lar, verificou-se a existência de uma disciplina 
optativa voltada para temática abordada deno-
minada: INTRODUÇÃO A TANATOLOGIA, 
com carga horária de 30 h/a. Foi encontrada 
a ocorrência de termos correlatos em mais 
duas disciplinas: PSICOLOGIA APLICADA A 
SAUDE, oferecida no primeiro semestre, com 
carga horária de 60 horas e ÉTICA E LEGIS-
LAÇÃO EM ENFERMAGEM, oferecida no 
quarto semestre, com uma carga horária de 60 

horas.
A IES B teve a última atualização de sua 

grade curricular no ano de 2005, oferecendo 
uma carga horária total de 4.320 h/a com 31 
disciplinas obrigatórias e 12 optativas. Cons-
tatou-se uma disciplina optativa voltada à te-
mática dos cuidados paliativos denominada: 
TANATOLOGIA com uma carga horária de 
32 h/a, por ser optativa pode ser cursada em 
qualquer semestre e também duas outras dis-
ciplinas: PSICOLOGIA APLICADA À SAÚ-
DE, com carga horária de 64 h/a, ofertada no 
segundo semestre, e ÉTICA E LEGISLAÇÃO 
EM ENFERMAGEM com carga horária de 32 
h/a sendo ofertada no quinto semestre.

A IES C consta 32 disciplinas obriga-
tórias e 05 optativas em sua grade curricular. 
Identificaram-se duas disciplinas contendo os 
termos descritores: ÉTICA E LEGISLAÇÃO 
ENFERMAGEM, com carga horária de 72 
h/a ofertada no terceiro semestre e PROCE-
DIMENTOS BÁSICOS DE ENFERMAGEM 
com carga horária de 79 h/a sendo ofertada no 
quarto semestre.

A IES D teve sua última atualização da 
grade curricular em 2008.2. Totaliza uma carga 
horária de 3.400 h/a, com 28 disciplinas obri-
gatórias e 3 optativas. Verificou-se a existência 
de três disciplinas com os termos requeridos: 
BASES PSICOLOGICAS PARA O PROCES-
SO DE CUIDAR, ofertada no primeiro semes-
tre com uma carga horária de 60 h/a; ÉTICA E 
LEGISLAÇÃO DE ENFERMAGEM ofertada 
no segundo semestre com uma carga horária 
de 36 h/a e SEMIOLOGIA, SEMIOTÉCNI-
CA E O PROCESSO DE CUIDAR, ofertada 
no quarto semestre com uma carga horária de 
180 h/a.

A IES E conta com um total de 4.680 h/a, 
com 40 disciplinas obrigatórias e 01 optativa. 
Tem em sua grade curricular uma disciplina 
optativa de acordo com a temática: ENFER-
MAGEM EM ONCOLOGIA, ofertada no oi-
tavo semestre, com uma carga horária de 40 
h/a. Contatou-se também a ocorrência em 
mais duas disciplinas: INTRODUÇÃO À EN-
FERMAGEM, com uma carga horária de 80/h 
ofertada no primeiro semestre e PSICOLO-
GIA APLICADA À SAÚDE, ofertada no quin-

Continuação
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to semestre com uma carga horária de 80h/a.
A IES F é apresenta uma carga horária 

total de 4.036 h/a com 40 disciplinas. Foram 
identificadas três disciplinas correlatas ao 
tema em estudo: ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM 
ENFERMAGEM com uma carga horária de 
60 h/a, ofertada no quarto semestre, PROCE-
DIMENTOS BÁSICOS DE ENFERMAGEM 
com uma carga horária de 60 h/a, ofertada no 
quarto semestre e ENFERMAGEM EM ON-
COLOGIA com uma carga horária de 60h/a, 
sendo ofertada no oitavo semestre.

Quanto ao conteúdo programático das 
disciplinas identificadas como pertencentes ao 
tema do presente estudo, observou-se que são 
disponibilizados apenas tópicos de unidades, 
o que retrata o estudo superficial sobre os cui-
dados paliativos. Ressalta-se que as disciplinas 
específicas de Tanatologia apresentam conte-
údo programático direcionado à temática da 
morte, sem, entretanto, discorrer sobre os cui-
dados paliativos. A disciplina Ética e Legisla-
ção em Enfermagem direciona maior enfoque 
à questão da bioética, eutanásia e distanásia, 
conforme pode ser analisado no quadro 2.

Quadro 2 - Relação de IES, disciplinas e conteúdo pro-
gramático.

IES DISCIPLINA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A

Introdução 
a Tanato-
logia

UNIDADE 1: Aspectos históricos da morte.
UNIDADE 2: Abordagens psicológicas, filosóficas e 
antropológicas da morte.
UNIDADE 3: Os gestos humanizadores do morrer.
3.1. Abordagens psicoterapeuticas da morte.
3.2. Discustindo conceitos de Eutanásia e distanásia.
3.3. Relatos de atuação com pacientes em estado ter-
minal.

Psicologia 
aplicada à 
saude

UNIDADE 3: Aspectos psicossociais das práticas de 
saúde.
3.5. Percepções sobre a morte: humanizando o atendi-
mento de pacientes em estado terminal.

Ética e 
legislação 
em Enfer-
magem

Tópico 2. A bioética natureza e princípios.
Tópico 12. Aspectos da Bioética.
Tópico 18. Problemas atuais da bioética e sua prática.

B

Tanatologia

UNIDADE 1
1.1. Noções gerais sobre espiritualidade e tanatologia.
1.2. Abordagens psicossociais sobre a morte e o morrer.
UNIDADE 2
2.3. Cuidados paliativos e bioética
UNIDADE 3
3.2. Profissionais de saúde diante da morte.

Psicologia 
aplicada à 
saúde

UNIDADE 3: Psicologia aplicada à enfermagem.
3.5. Morte. 

Ética e 
legislação 
em Enfer-
magem

UNIDADE 3: A enfermagem no âmbito da ética e da 
bioética.
3.1. Bioética e enfermagem.

C

Ética e 
legislação em 
enfermagem

UNIDADE 3: Bioética.
3.1. Bioética, conceito e princípios fundamentais.
3.3. Aspectos éticos, sociais e legais do: aborto, eutanásia, trans-
plante, clonagem, a morte e o morrer.

Procedimen-
tos básicos de 
Enfermagem

UNIDADE 10: Cuidados com pacientes fora das possibilidades 
terapêuticas atuais.
10.1. Estágios da morte.
10.2. Cuidados terminais.
10.3. Cuidados pós-morte.

D

Bases psico-
lógicas para 
o processo de 
cuidar

UNIDADE 4: Psicologia e práticas humanizadoras.
4.1. O paciente terminal.
4.2. A morte.

Ética e 
legislação de 
Enfermagem

UNIDADE 4: Bioética.
4.1. Introdução a Bioética.
4.2. Características da Bioética.
4.3. Princípios da Bioética.
UNIDADE 5: Desafios atuais da Bioética.
5.1. Questões de Bioética e suas repercussões éticas, sociais e 
legais: aborto, eutanásia, órgãos humanos e transplante, repro-
dução assistida e clonagem, hemotransfusão, doente em fase 
terminal e suas necessidades psico-espirituais.

Semiologia, 
semiotécnica 
e o processo 
de cuidar

UNIDADE 2:
2.15. Enfrentando situações de perda e pesar. Cuidados com o 
corpo após a morte.

E

Enfermagem 
em oncologia

UNIDADE 1:
3.3. Pesquisa e Bioética em oncologia.
UNIDADE 5:
5.1. Cuidados paliativos em oncologia.
5.2. Assistência de enfermagem em cuidados paliativos onco-
lógicos.

Introdução à 
Enfermagem

UNIDADE 3: Ética.
3.4. Bioética. Aspectos éticos, sociais e legais do: aborto, eutaná-
sia, transplante, clonagem, a morte e o morrer.

Psicologia 
aplicada à 
saúde

UNIDADE 3: Aspectos emocionais do paciente hospitalizado.
3.6. Postura do enfermeiro diante da doença e da morte.
UNIDADE 6: Saúde ocupacional.
6.3. O trabalhador de enfermagem ante ao processo de morte: 
contribuições da tanatologia.

F

Ética e 
legislação em 
Enfermagem

 UNIDADE 3: Bioética.
3.1. Bioética, conceito e princípios fundamentais.
3.3. Aspectos éticos, sociais e legais do (a): aborto, eutanásia, 
transplante, clonagem, a morte e o morrer.

Procedimen-
tos básicos de 
Enfermagem

UNIDADE 10: Cuidados com pacientes fora das possibilidades 
terapêuticas atuais.
10.1. Estágios da morte.
10.2. Cuidados terminais.
10.3. Cuidados pós-morte.

Enfermagem 
em oncologia

UNIDADE 5: ética, bioética e humanização do cuidado onco-
lógico.

Fonte: Dados da pesquisa.

Verificou-se que as disciplinas referentes 
à Tanatologia ofertada pela IES A apresenta 
em seu conteúdo programático aspectos his-
tóricos, psicológicos, filosóficos e antropológi-
cos da morte, gestos humanizadores do mor-
rer com abordagem aos pacientes em estado 
terminal e discussão de conceitos como euta-
násia e distanásia, disponibilizando para tanto 
a totalidade das unidades de estudo do progra-
ma de disciplina. Por sua vez, a IES B tem seu 
conteúdo programático dividido em três uni-
dades: a primeira trata da morte e do morrer, 
a segunda unidade dos cuidados paliativos e a 
bioética e a terceira unidade contempla os pro-
fissionais de saúde diante da morte.

Depreende-se que, por ser optativa nas 
IES A e B, a disciplina caracteriza-se como es-

Continua

Continuação



Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 2, jul./dez. 2012.

115

pecialidade da enfermagem e não como con-
teúdo generalista, apesar de sua carga horária 
ser de 30 ou 32 h/a.

Quatro dos seis cursos de enfermagem 
oferecem a disciplina de Psicologia vinculada 
à saúde ou ao processo de cuidar. Na IES A seu 
conteúdo programático é dividido em quatro 
unidades, constatando-se referência aos cui-
dados paliativos no quinto tópico da terceira 
unidade, o qual se intitula “Percepções sobre 
a morte: humanizando o atendimento de pa-
cientes em estado terminal”. A IES B apresenta 
a disciplina organizada em 03 unidades, cada 
uma subdividida em 05 tópicos. Apenas 01 de-
les engloba o tema da morte. A IES D apre-
senta seu conteúdo programático dividido em 
quatro unidades, sendo uma delas voltada à 
abordagem ao paciente terminal e à morte. Por 
sua vez, a IES E tem seu conteúdo programá-
tico dividido em 06 unidades com referência 
a morte em duas unidades. A unidade 3 en-
contra-se subdivididas em 7 tópicos, com um 
tópico que retrata a postura do enfermeiro da 
doença e da morte. A unidade 5 subdivide-se 
em 3 tópicos que aborda a morte como tema 
relacionado à saúde ocupacional enfocando o 
trabalhador de enfermagem ante ao processo 
de morte.

Verificou-se que a disciplina Ética e Le-
gislação em Enfermagem consta em todos os 
cursos, mesmo que sob outra nomenclatura, 
como é o caso da IES E, sob o título “Intro-
dução à Enfermagem”. O conteúdo programá-
tico refere-se a questões de bioética, paciente 
terminal, qualidade de vida, limite entre vida e 
morte e eutanásia.

As disciplinas Procedimentos Básicos 
em Enfermagem, ofertadas pelos IES C e dis-
ponibilizam uma unidade destinada ao estudo 
dos cuidados com pacientes fora das possibili-
dades terapêuticas atuais com abordagem aos 
estágios de morte, cuidados terminais e cuida-
dos pós-morte.

A disciplina Semiologia, Semiotécnica e 
o Processo de cuidar aborda em seu conteúdo 
programático 32 temas distribuídos em duas 
unidades. Um dos temas propõe-se estudar os 
enfretamentos de perda e pesar e os cuidados 
com o corpo após a morte. 

Por sua vez, a disciplina Enfermagem 
em Oncologia é ofertada pelas na IES’s E e F na 
modalidade optativa. Seu conteúdo programá-
tico apresenta uma unidade destinada aos cui-
dados paliativos oncológicos, morte e bioética.

Destaca-se o seguinte achado: em ne-
nhum dos cursos estudados o termo cuidados 
paliativos aparece visível no nome da disci-
plina. O termo só aparece visível inserido no 
conteúdo programático nas disciplinas de ta-
natologia da IES B e na disciplina de oncologia 
da IES E.

Os cuidados paliativos como disciplina 
ainda tem pouca articulação nacional tendo 
pela frente um árduo caminho de legitima-
ção em nosso país (FLORIANI; SCHRAMM,  
2008)

De acordo com as Diretrizes Curricula-
res Nacionais do curso de graduação em En-
fermagem (BRASIL, 2001), orienta-se para a 
formação do enfermeiro com caráter genera-
lista, humanista e qualificado para o exercício 
de enfermagem, com condições de atuar em 
todos os níveis de atenção à saúde, com capa-
citação para promover a saúde integral do ser 
humano. Sendo assim, o enfermeiro deve es-
tar preparado para atuar em todos os níveis de 
atenção, incluído assim o cuidado ao paciente 
terminal de forma humanizada. 

Nota-se uma atenção maior da parte das 
IES A e B que possuem disciplinas específicas 
de tanatologia onde foi encontrada uma abor-
dagem maior ao processo de morte do pacien-
te terminal.

Para obtenção de um modelo de as-
sistência adequado aos pacientes terminais, 
proporcionando uma morte digna, torna-se 
necessária que a disciplina de cuidados palia-
tivos faça parte obrigatoriamente da gradu-
ação dos profissionais de saúde (FLORIANI; 
SCHRAMM, 2008).

A enfermagem tem o cuidado como foco 
principal de sua existência. Cuidado esse in-
dispensável na assistência paliativa e durante o 
processo de morte. Diante disso, é ressaltada a 
importância da abordagem paliativa e da mor-
te na inserção dos currículos de enfermagem. 

As IES A e B oferecem disciplinas espe-
cíficas voltadas para a tanatologia onde abor-
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dam o conteúdo da morte e do morrer, cuida-
do paliativos e bioética. As demais instituições 
não possuem disciplinas específicas sobre a 
morte, abordando a morte em outras discipli-
nas como oncologia e psicologia.

Em estudo realizado por Balla e Haas 
(2008) conclui-se que se torna imprescindível 
para os profissionais de enfermagem que li-
dam com pacientes terminais, saber lidar com 
perda e morte, pois dessa maneira o cuidado 
se dará de maneira humana e holística.

Mesmo lidando com pacientes em que a 
cura não é mais o objetivo, aliviar o sofrimento 
com medidas de abreviar a vida desses pacien-
tes é expressamente proibido, Os profissionais 
da equipe de enfermagem têm como nortea-
dores de sua prática profissional o código de 
ética que no seu artigo 29 diz: “é proibido ao 
profissional de enfermagem promover a euta-
násia ou cooperar em prática destinada a ante-
cipar a morte do cliente” (COFEN, 2007). 

As disciplinas de ética com abordagem 
na bioética fazem referência à temática euta-
násia. Nota-se uma preocupação maior das 
IES com a temática eutanásia, oferecendo uma 
abordagem menor ou nenhuma à distanásia e 
ortotanásia. Tal fato está explícito no resultado 
da pesquisa onde a IES A é a única que faz re-
ferência a distanásia e não foi encontrado ne-
nhum referência ao termo ortotanásia nas IES 
estudadas.

É notória a lacuna existente com a for-
mação do enfermeiro em relação à prática fi-
nal dos cuidados paliativos, caracterizada pela 
busca da boa morte, denominada como orto-
tanásia. Nenhuma das IES pesquisada faz refe-
rência a essa temática da boa morte. 

Em estudo realizado por Balla e Haas 
(2008) concluem que os termos mais especí-
ficos como distanásia, ortotanásia e cuidados 
paliativos são pouco abordados nas gradua-
ções em enfermagem. Nessa perspectiva afir-
ma Lavor (2006) que a formação profissional 
é voltada para salvar vidas, levando a compre-
ender que o debate sobre eutanásia, distanásia 
ou mesmo o direito de morrer ainda provoca 
grandes resistências.

De acordo com o código de ética dos 
princípios fundamentais o profissional de en-

fermagem exerce suas atividades com compe-
tência para a promoção do ser humano na sua 
integralidade, de acordo com os princípios da 
ética e da bioética (COFEN, 2007). O cuidado 
a pacientes em fase terminal depara os profis-
sionais de enfermagem em conflitos éticos a 
todo instante. A graduação deve dar subsídios 
para um melhor gerenciamento desses confli-
tos, ofertando disciplinas que preparem esses 
profissionais para atuação em cuidados palia-
tivos. Diante disso nota-se uma preocupação 
das IES no estudo da bioética, onde foi encon-
trada abordagem nas disciplinas relacionadas 
à ética.

O profissional de enfermagem, por es-
tar mais perto do paciente, é o mesmo que se 
encontra ao seu lado no momento da morte 
e após a morte, na preparação do corpo. De 
acordo com o artigo 32 de seu código de ética 
do Capítulo IV, que trata Dos Deveres, o pro-
fissional de enfermagem deve respeitar o ser 
humano na situação de morte e pós-morte 
(COFEN, 2007). A graduação em enfermagem 
deve voltar uma atenção maior aos cuidados 
pós morte. Podemos observar essa abordagem 
nas IES C, D e F, as quais apresentam em seu 
conteúdo programático abordagem aos cuida-
dos com o corpo após a morte.

Segundo Moraes (2009) há necessidade 
de aprimoramento dos conhecimentos sobre o 
cuidado a ser oferecido ao paciente terminal 
para que, dessa forma, seja possível contribuir 
para que ele tenha uma sobrevida com quali-
dade e uma morte com dignidade.

O profissional de enfermagem deve uti-
lizar os instrumentos que garantam a qualida-
de do cuidado de enfermagem e da assistência 
à saúde. Para essa atuação o enfermeiro deve 
possuir uma boa formação acadêmica.

4 CONSIDERAçõES FINAIS

O presente estudo mostra que, mesmo 
diante dos elevados índices das doenças crô-
nico degenerativas na realidade brasileira, 
aumentando assim o número de pacientes 
que necessitam de cuidados paliativos, ainda 
é limitada a preocupação das IES formadoras 
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de enfermeiros com a inserção desse tema em 
seus currículos.

Em nenhum das IES estudadas os cuida-
dos paliativos aparecem como nome de disci-
plina, tal fato justifica-se pela temática dos cui-
dados paliativos ainda ser uma temática nova 
no Brasil.

Diante dos resultados da pesquisa, ob-
serva-se a necessidade da implementação de 
disciplinas que tenham em seu conteúdo pro-
gramático abordagens sobre os termos de dis-
tanásia e ortotanásia, haja vista que os cuida-
dos paliativos pretendem afastar a distanásia e 
alcançar a ortotanásia, cabendo aos profissio-
nais de enfermagem estarem mais preparados 
para proporcionar aos seus pacientes uma boa 
morte.

Recomenda-se que a abordagem ao 
tema dos cuidados paliativos tenha um maior 
conteúdo e que sejam inseridas em diversas 
disciplinas e distribuídas em todos os semes-
tres do curso.
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SINGULARIDADES INQUIETANTES: QUANDO A RUA é UM 
LUGAR DE ENCONTRO DE AFETOS

DISqUIETING SINGULARITIES: WHEN THE STREET IS A MEETING 
PLACE OF AFFECTION

RESUMO

Essa pesquisa busca compreender como são constituídas as narra-
tivas amorosas de jovens com experiência de moradia de rua, conside-
rando que a rua é um palco das performances de culturas juvenis, assim 
como um lugar de encontros de afetos. Portanto, os discursos amorosos 
desse grupo são reveladores de suas trajetórias de vida. Do mesmo modo, 
sinalizam signos de vínculos à rua, considerando que esses jovens são 
constantemente atravessados por experiências de vinculações emotivas, 
quer seja com pessoas ou com lugares, em seus trajetos cotidianos. Pro-
ponho uma reflexão sobre os afetos de rua através de expressões narrati-
vas, performáticas e gestuais produzidas por essa cultura juvenil. Através 
da observação participante, inseri-me em campo, constituído por uma 
metodologia de análise fundamentada na ideia de uma “narrativa das 
narrativas”, portanto, privilegiando os relatos dos jovens e da pesquisado-
ra sobre a polifonia de um campo de pesquisa.

Palavras-chave: Culturas juvenis. Afetividades. Experiência. Nomadis-
mo.

ABSTRACT

This research seeks to understand how love narratives are constituted 
by young people with experience of housing street, considering the street 
as a stage for performances of youth cultures, as well as a meeting place of 
affection. Therefore, the love discourses in this group are revealing their life 
trajectories. Similarly, it indicates signs of ties towards the street, conside-
ring that these young people are constantly traversed by the experiences of 
emotional ties, whether with people or places, in their daily paths. I propose 
a reflection about the street affections through the narrative, performative 
and gestural expressions produced by the youth culture. Through partici-
pant observation, I entered the field, which was composed of an analysis 
methodology based on the idea of a “narrative of narratives’, thus emphasi-
zing the young and the researcher stories about  the polyphony on a search 
field.

Keywords: Youth cultures. Affectivity. Experience. Nomadism.
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1 TECENDO FIOS ANALíTICOS SOBRE 
AS CULTURAS jUVENIS DA CONTEM-
PORANEIDADE

Da janela de minha casa eu vejo um pe-
daço do centro da cidade de Fortaleza. Alguns 
prédios, praças, igrejas e ruas que identifico 
fazem com que eu recorde das pessoas que 
me emprestaram suas histórias e suas vidas 
durante o tempo de realização dessa pesquisa 
de campo desenvolvida para a minha tese de 
doutorado. O centro da cidade é um dos lu-
gares que costumo frequentar no meu roteiro 
cotidiano. Ao desenvolver uma pesquisa sobre 
a vida dos jovens moradores de rua, passei a 
atribuir um novo significado afetivo aos espa-
ços que circulei e ainda circulo nessa região da 
cidade. De longe, não é possível observar as 
tramas, as redes e os sentidos que cada um des-
ses lugares possui, pois cada indivíduo as cons-
titui de acordo com as sua experiência de vida. 
Somente “de perto e de dentro”, como orienta 
Magnani (2002), identificando, descrevendo e 
percorrendo os meandros da metrópole para 
observar as relações dos que circulam com os 
espaços urbanos, é que os lugares e as pessoas 
passam a revelar expressões dos bastidores da 
cidade que muitos não conhecem. 

Os moradores de rua transitam por es-
ses lugares criando roteiros singulares que são 
imperceptíveis para aqueles que se limitam a 
observá-los à distância. Em Fortaleza, muitos 
vivem no centro da cidade, espalhando seus 
poucos pertences nos bancos das praças, esta-
cionando desejos de viver em outros lugares, 
sendo rechaçados pelos transeuntes atrasados 
e amedrontados. Outros estão esmolando e 
mendigando nas margens de avenidas movi-
mentadas que ligam a cidade de um lado ao 
outro. Alguns mais ousados ficam pelos arre-
dores da Avenida Beira-Mar buscando a pie-
dade dos que rezam, os restos de comida dos 
que frequentam fast foods, a rica moeda estran-
geira como esmola, sempre sob a vigilância do 
policiamento que, em muitos casos, age para 
controlar a estética do cartão postal da cidade. 
Os moradores de rua são personagens da cida-
de, mas protagonizam as cenas de desigualda-

de e exclusão social, que são corriqueiras e já 
se tornaram banalizadas para muitos que não 
conseguem enxergá-los ou preferem excluí-los 
de seus olhares sobre a cidade.

Segundo os dados das instituições de 
atendimento de crianças e jovens moradores 
de rua de Fortaleza1, eles começam a viver 
nas ruas no final da infância (em torno dos 
10 anos de idade) e, na maior parte dos casos, 
por causa de algum tipo de conflito familiar 
ou comunitário. Não se pode afirmar que foi 
na rua a primeira experiência com as drogas 
e com as práticas sexuais. Um número expres-
sivo sofreu algum tipo de abuso sexual por 
parte de alguma pessoa que compunha seu ci-
clo de confiança e convivência. Encontram-se 
esporadicamente com suas famílias, a figura 
masculina geralmente é representada pelo pa-
drasto, com o qual grande parte possui algum 
tipo de conflito. Recorrem a artifícios legais 
(políticas de atendimento) e ilegais (atitudes 
criminosas) como uma estratégia de sobrevi-
vência. Vinculam-se a grupos de moradores de 
rua, criam laços de afetividades com as pesso-
as com as quais convivem e, atualmente, não 
possuem um lugar de concentração fixo. Eles 
estão perambulando pela cidade durante o dia 
em diferente lugares de grande movimentação 
de pessoas. A noite, alguns jovens costumam, 
em grupo, alugar quartos nas comunidades 
pobres localizadas no centro da cidade para 
dormirem, outros se encostam em bancos e 
calçadas ou deixam seus corpos esmorecidos 
caírem em qualquer lugar. Muitos são con-
sumidores de crack, que foi substituído pela 
cola e pelo solvente – quase não se sabe do uso 
dessas substâncias, atualmente, na cidade – e 
utilizam a droga de forma isolada, escondida e 
em grande quantidade. Alguns jovens com ex-
periência de moradia de rua já tiveram filhos e 
essas crianças encontram-se em abrigos ou na 
casa de seus familiares

1 Dados obtidos através de documentos e narrativas das 
instituições que compõem a Equipe Interinstitucional 
de Abordagem de Rua de Fortaleza. Considero-os fra-
gilidades metodológicas nos levantamentos realizados 
pelas instituições de atendimento, assim, prefiro me ater 
aos dados coletados nos documentos de atendimento e 
nas narrativas dos profissionais.
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Indivíduos com experiência de vida nas 
ruas representam uma ruptura, uma contes-
tação, um desencantamento de algo rumo à 
produção de novas formas de viver, por serem 
autores e protagonistas de suas próprias histó-
rias. São corpos que não se acomodaram com 
a fixidez ou com significados preestabelecidos 
e, assim, fazem da rua os lugares de suas mora-
das. Para Martins (2000), a modernidade pro-
duz indivíduos fragmentados, mas obstinados 
a mudar suas trajetórias de vida, que lutam 
para viver, ao mesmo tempo em que não dei-
xam que esse viver lhes escape ou se apresen-
te como algo absurdo ou destituído de algum 
sentido. Assim, criam novas formas de vida na 
tentativa de reencontrarem sentidos ou rein-
ventá-los. O autor ainda assinala que os indi-
víduos envolvidos em “privação repentinas de 
significados” criam significados substitutivos e 
reestabelecem as relações sociais interrompi-
das ou ameaçadas de ruptura. Portanto.

[…] os significados são reinventados 
continuamente em vez de serem continu-
amente copiados. As situações de anomia 
e desordem são resolvidas pelo próprio 
homem comum justamente porque ele 
dispõe de um meio para interpretar situ-
ações (e ações) sem sentido, podendo, em 
questão de segundos, remendar as fratu-
ras da situação sociais. (MARTINS, 2000, 
p. 61):

De todo modo, os indivíduos estão em 
constante movimento, em processos de rein-
venção de seus cotidianos e de suas subjeti-
vidades. O homem moderno, para Sennett 
(2008), é um ser humano móvel. Como o “de-
sejo de livre locomoção triunfou sobre os cla-
mores sensoriais do espaço através do qual o 
corpo se move” (SENNETT, 2008, p. 262), o 
indivíduo moderno desloca-se em uma cidade 
com o movimento acelerado de pessoas, cheia 
de espaços neutros, de passagens e de riscos. 
As reflexões do autor sobre a vida na cidade 
faz analogias às descobertas científicas sobre o 
sistema circulatório, construindo formulações 
sobre as relações estabelecidas entre o corpo e 
a livre locomoção na cidade. Mas a locomo-
ção, o deslocamento livre, tem sido tratada 
como um dos grandes desafios urbanos das 
cidades brasileiras, devido a sensação de ris-

co, do medo, portanto, da violência urbana. Os 
moradores de rua compõem o grupo daqueles 
que “amedrontam” e criam resistências à cir-
culação, na cidade, de outros indivíduos. Suas 
trajetórias de vida nas ruas são mediadas por 
situações nas quais o legal e o ilegal, a dignida-
de e a marginalidade, o real e o imaginário, o 
amor e o ódio, a solidariedade e a individuali-
dade, são sentimentos que se confundem e se 
entrecruzam cotidianamente.

2 OS ROTEIROS E OS NARRADORES DE 
UMA CIDADE INVISíVEL

Apesar de representarem um número 
significativo de corpos na cidade, muitas ve-
zes difícil de ser quantificado por causa de sua 
característica nômade, o grupo de moradores 
de rua não se constitui de forma homogênea. 
Diferenças são percebidas, especialmente em 
relação às faixas etárias e ao gênero, ao tempo 
e ao lugar em que vivem nas ruas, aos meios de 
sobrevivências, aos motivos que os levaram a 
viver nas ruas, aos vínculos familiares e comu-
nitários e as percepções que esses indivíduos 
possuem sobre si. Para Tosta (2000), o impor-
tante é destacar que a condição de morador de 
rua pode corresponder a um momento proces-
sual e não um estado definitivo. Especialmen-
te no caso dos indivíduos mais jovens, pois o 
trânsito entre a casa, a rua e as instituições de 
atendimento (os abrigos) acontece constan-
temente em suas trajetórias na rua, tendo em 
vista que a maior parte das crianças e jovens 
que circulam pelas ruas da cidade possui al-
gum tipo de vínculo ou referência familiar.

Os moradores de rua, ao transitarem 
pela cidade, estabelecem encontros, trocas e 
sociabilidades de diversos sentidos. Eles pro-
duzem “pedaços”, como designa Magnani 
(2002), espaços intermediários entre o público 
e o privado que evoca laços de pertencimento 
e estabelecimentos de fronteiras, onde os in-
divíduos se reconhecem como portadores dos 
mesmos símbolos e onde acontecem as formas 
de interação com aqueles indivíduos reconhe-
cidos como portadores dos mesmos símbolos, 
orientações, valores, hábitos (de consumo ou 
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não) e estilos de vida. Esses são os lugares de 
encontro com seus pares, que passam a ser 
percebidos, conforme designado por Magnani 
(2002), como colegas e “chegados”2. Os indi-
víduos produzem seus “trajetos” pela cidade, 
ou seja, estabelecem fluxos recorrentes nos 
espaços, impondo a necessidade de desloca-
mento por regiões distantes e não contínuas, 
tornando o pedaço lugares abertos e permeá-
veis, abrindo-o para dimensões públicas. No 
rastro da percepção de Magnani sobre a so-
ciabilidade e suas formas de uso dos espaços 
na cidade, é possível perceber os “circuitos” 
constituídos pelos moradores de rua. O circui-
to é “uma categoria que descreve o exercício 
de uma prática ou a oferta de um determinado 
serviço” (MAGNANI, 2002, p. 23). Para viver 
e sobreviver nas ruas, é necessário ter conhe-
cimentos sobre equipamentos, instituições e 
estabelecimentos que oferecem algum tipo de 
atendimento ou que suprem uma necessidade 
ou desejo. 

Portanto, viver nas ruas pressupõe um 
saber que não é constituído apenas pelos usos 
dos espaços, mas pelos diversos sentidos que 
os usos receberão das diversas pessoas que os 
frequentam. Nos relatos sobre a vida nas ruas 
que ouvi dos jovens interlocutores dessa pes-
quisa, as identificações dos lugares se davam 
pelos usos, especialmente dos lugares designa-
dos para a dormida no centro da cidade, que 
não se configuravam como lugares móveis, 
diferente das práticas de dormida na Aveni-
da Beira-Mar3, que variam de acordo com as 
possibilidades do momento. Os jovens estabe-

2 No caso da população de rua, as informações sobre os 
“chegados” que também vivem nas ruas são muitas ve-
zes restritas às histórias e experiências vividas nas ruas. 
Em alguns casos, o passado é omitido ou desconside-
rado. Mas, vivendo nas ruas, é possível saber quem são 
os chegados, de onde eles vêm, do que gostam ou não 
gostam e o que se pode ou não fazer, características es-
sas esboçadas na conceituação de Magnani (2002) sobre 
os “chegados”.

3 Na Avenida Beira-Mar, os trajetos e usos dos espaços 
estão associados as orientações ou a repressão dos agen-
tes institucionais do Estado, como os policiais, guardas e 
educadores sociais, que os permitem ou não ficarem em 
determinados lugares. Portanto, poucos definem um lu-
gar mais estável para dormir.

leciam esses lugares e se fixavam neles por lon-
gos períodos. A mobilidade costuma se dar por 
algum conflito ocorrido com outro integrante 
do grupo ou por causa de alguma ameaça so-
frida, podendo o ameaçador encontrá-lo com 
facilidade nesse lugar pré-definido. Se para 
outros transeuntes da cidade um prédio no 
centro de Fortaleza significa um banco ou um 
estabelecimento comercial, para os moradores 
de rua esses prédios são identificados como os 
lugares da dormida. Do mesmo modo que eles 
se identificam, também, a partir desses luga-
res. Outros indivíduos se identificam a partir 
dos lugares que se fixam durante o dia e não 
durante à noite, como, por exemplo, aqueles 
que se dizem “da Praça do BNB”4 ou um outro 
grupo intitulado “os que dormem na Rabelo”5. 
Mas temos que considerar que essas identida-
des e identificação são efêmeras e dependem 
de circunstâncias propícias de ocupação.

Algumas das principais motivações que 
provocam os deslocamentos dos moradores de 
rua dos lugares onde estabelecem uma fixação 
mais duradoura são as práticas e as situações 
de violência. Esses acontecimentos estão rela-
cionados com a repressão policial, com confli-
tos e desentendimentos no interior dos grupos 
ou ameaças de agentes externos ou inimigos 
que podem saber onde encontrá-los. O cená-
rio no qual estão inseridos é marcado por uma 
diversidade de manifestações de violência pra-
ticada por eles ou contra eles. Desamparados 
pelos serviços públicos de atendimento, espe-
cialmente de saúde, educação, habitação e se-
gurança pública, os casos de conflitos são ge-
ralmente resolvidos por e entre eles, portanto, 
existem poucas estatísticas que apontem seus 
envolvimentos em situações de violência, seja 
como autores ou vítimas dessas situações. Ge-
ralmente usam-se “armas brancas”, como facas, 

4 Prédio no centro da cidade que já foi sede do Banco do 
Nordeste Brasileiro (BNB), mas que atualmente sedia a 
Justiça Federal, sendo um lugar que não se desvinculou 
de sua antiga instituição para o imaginário da popula-
ção.

5 Loja comercial de eletrodomésticos e eletroeletrônicos 
que possui uma “calçada boa para se dormir”, conforme 
alegam os jovens que vivem nas ruas.
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cacos de vidros, garrafas quebradas, pedras, 
entre outras. Portanto, a rua é compreendida 
por sua multiplicidade de usos e significados 
e, no caso dos moradores de rua, uma dentre 
tantas classificações é a de que a rua se repro-
duz em cenários de violência. Em seus relatos, 
ela é o lugar que simboliza a liberdade, ao mes-
mo tempo em que, também, é compreendida 
por eles como um lugar perigoso de viver.

As formas de violência na rua possuem 
múltiplos formatos. São expressas pelos fenô-
menos de exclusão e desigualdade social, que 
fazem com que os indivíduos se encontrem 
em situações de miséria e extrema pobreza, 
tornando-se despossuídos de qualquer bem 
de consumo e sobrevivência. Estão associadas 
a práticas criminosas protagonizadas por eles, 
como também através de situações de violên-
cia que os colocam como vítimas de agressões, 
maus tratos, atitudes de repugnância e, con-
forme a mídia tem noticiado recentemente, os 
moradores de rua estão sujeitos a serem assas-
sinados por aqueles que consideram suas vidas 
desnecessárias e ameaçadoras6. Muitos tam-
bém possuem formas de interação violentas 
entre eles e direcionadas às outras pessoas que 
circulam pela cidade. Mas é importante ressal-
tar que as práticas de violência e os compor-
tamentos violentos não devem ser associados, 
de forma generalizada, a todos os indivíduos 
que moram nas ruas. A violência é uma das re-
presentações que compõem o universo da rua, 
mas que não a define.

No caso dos jovens moradores de rua, 
representações de condutas perigosas e imo-
rais também são associadas a eles. De modo 
geral, a sociedade costumeiramente atribui aos 
jovens o lugar de produtores de violência, com 
destaque aos seus envolvimentos em situações 

6 Ver casos ocorridos especialmente no Distrito Federal 
sobre o assassinato do índio Gaudino, que foi confun-
dido como um morador de rua no ano de 1997 e, mais 
recentemente, no ano de 2012, dois casos de assassinato 
de moradores de rua na cidade satélite de Santa Maria. 
No caso do assassinato de crianças e jovens moradores 
de rua, a chamada “Chacina da Candelária”, ou o assas-
sinato de seis meninos menores de idade e dois maiores 
enquanto dormiam, realizado por policiais militares no 
ano de 1993 no Rio de Janeiro, repercutiu mundialmen-
te.

criminosas, em conflitos entre grupos rivais, 
nos embates violentos de torcidas organizadas 
de futebol e com o tráfico de drogas. Quando 
em trânsito pelas ruas das cidades, os jovens 
também produzem sentimentos de medo e 
repugnância por parte de muitos indivíduos. 
Em algumas situações, especialmente no caso 
das crianças, é possível perceber sentimentos 
de compaixão. Mas o medo e a desconfiança 
se destacam e são simbolizados pelos vidros 
dos carros, que são fechados quando eles se 
aproximam, pelos transeuntes que atravessam 
a rua para que eles não cruzem seus caminhos, 
pelas bolsas colocadas mais próximas ao cor-
po para que não sejam puxadas e roubadas. 
Sendo assim, esses indivíduos exacerbam os 
sentimentos de medo e insegurança de grande 
parte da população que costumeiramente os 
rechaça e preferiria não vê-los perambulando 
pelas ruas da cidade.

O medo é um sentimento que se en-
contra relacionado à preservação da vida e 
se tornou, nos dias de hoje, uma sensação re-
lacionada à vida na cidade, assim como um 
sentimento global de insegurança que ronda a 
vida cotidiana em diversas cidades do mundo. 
Para Jean Delumeau (2002, p. 19) o medo “é 
uma defesa essencial, uma garantia contra os 
perigos, um reflexo indispensável”. Tanto indi-
vidual como coletivamente, o medo pode tam-
bém tornar-se patológico, “criar bloqueios” e 
“com efeito, tornar-se causa da involução dos 
indivíduos”  (p. 19). Dessa forma, cria-se uma 
cultura do medo e sua personificação acontece 
através de indivíduos e grupos sociais amea-
çadores ou com práticas que se imagina que 
façam parte de suas performances cotidianas. 
Dentre esse grupo de indivíduos, estão situa-
dos não só os criminosos envolvidos em qua-
drilhas, máfias e organizações, mas podemos 
perceber que os jovens, pobres e moradores 
de regiões vulneráveis, com altos índices de 
violência, também se enquadram nessa cons-
trução coletiva de grupos ameaçadores e peri-
gosos. Estejam eles envolvidos em organização 
criminosas ou não. 

Os jovens, como assinala Abramo (1994), 
muitas vezes percebidos pelo senso comum 
como produtores das grandes crises sociais da 
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modernidade, são muitas vezes reconhecidos 
como corpos ameaçadores das normas e eti-
quetas sociais. Em circunstâncias de pobreza 
e desigualdade, associações à noção de pericu-
losidade são comuns e intensificadas. Ao vaga-
rem pelas ruas em roupas maltrapilhas e sujas, 
com os pés descalços, sob o efeito alucinado 
do crack, mendigando ou pedindo ajuda, os 
jovens moradores de rua representam aque-
les cuja eliminação de corpos e vida poderia 
até mesmo acontecer sem que fosse percebida, 
como acontece em diversos casos. Para muitas 
pessoas, eles não são os “verdadeiros poetas da 
cidade” (AMADO, 2008) nem “as almas en-
cantadoras das ruas” (RIO, 2008), mas sim os 
corpos que produzem e exacerbam o pavor e 
a insegurança despertados em muitas pessoas 
que caminham pelas ruas da cidade.

3 AFETOS DE RUA

A vida na rua é entrelaçada por fios con-
dutores de uma rede social tecida, entre ou-
tros, por relações de afetividade, solidarieda-
de e consideração que possibilitam um maior 
tempo de vivência e sobrevivência na rua. 
Nesse sentido, o conceito de rede7 sugere ain-
da a idéia de fluxo, de movimento em torno de 
uma força central atraente e propulsora. Pais 
(2012) ressalta que o uso do conceito de “re-
des sociais” é mais conveniente do que o con-
ceito de “comunidade” no que diz respeito aos 
“círculos dos afetos juvenis”, pois, para o autor, 
comunidade implica uma estabilidade e um 
sentimento de pertença que contrastam com 
as noções de contingência das relações cotidia-
nas vividas e produzidas pelas culturas juve-
nis. Os jovens sentem necessidades de vincu-
lações pessoais com um sustento emotivo que 
lhes permita desenvolver um sentimento de 
confiança. Nesse sentido, segundo o autor, as 
experiências amorosas têm sido consideradas 
relevantes nas redes sociais nas quais os jovens 
se envolvem.

7 O uso do conceito de rede utilizado nesse estudo segue 
a tradição da Antropologia Social, em especial a partir 
da discussão sobre parentesco de Claude Lévi-Strauss e 
de Radcliffe-Brown.

Um dos signos identitários de compre-
ensão dos moradores de rua é a sua caracterís-
tica nômade. Esses indivíduos vagueiam pela 
cidade, pelos lugares, por grupos, por tempos, 
por sentimentos, por etiquetas. Para Deleu-
ze e Guattari (1997), o nomadismo, antes de 
um simples movimento, é uma verdadeira 
“máquina de guerra” subversiva, irredutível e 
contrária ao aparelho do estado. Os fluxos e as 
intensidades desejantes são dispositivos que 
deixam acontecer os processos relacionados a 
subjetividade, ordenando-a e desordenando-a, 
criando, assim, o novo, de acordo com as pos-
sibilidades de cada corpo e na potencialização 
da vida. Esse processo representa a própria po-
tência nômade, ou seja, a capacidade de reter-
ritorialização e desterritorialização. Portanto, 
indivíduos com experiência de vida nas ruas 
alardeiam formas diferentes de recriação da 
vida. Transfiguram um viver marcado por for-
mas de violência e exclusão, tecendo redes de 
sociabilidades afetivas e, assim, criando laços 
suportáveis de sobrevivência. Eles habitam as 
ruas de outras formas, criam roteiros inima-
gináveis, convertem a estética e a ética dos 
lugares. Nomadizam, transgridem e inovam, 
redefinindo em seus trajetos o estabelecido, e 
fazendo dessa forma, da rua a sua casa. Para 
Deleuze e Guatarri (1997), o nomadismo ca-
racteriza-se por um entre, por um meio que 
escapa à forma fixadora de conceber o espaço 
que é o apanágio do sedentário, portanto, o es-
paço é constituído de percursos.

Assim como o nomadismo se configura 
como um signo identitário das trajetórias de 
indivíduos que vivem nas ruas, o conceito de 
experiência é importante para a compreensão 
desse modo de vida. Portanto, reporto-me ao 
conceito de “experiência” no sentido que Scott 
(1999) definiu, entendendo-o como “um even-
to lingüístico”, tanto coletivo quanto individu-
al, dotado de significações mutáveis, com o fim 
de constituir, por meio da linguagem, o sujeito 
discursivamente.  Ou seja, o sujeito não é uma 
instância que “possui” a experiência, mas é 
constituído pela experiência. Os jovens mora-
dores de rua fazem da rua o local referência de 
suas trajetórias de vida. Eles são parte da rua 
e a rua é parte deles. Lembro-me do discurso 



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 2, jul./dez. 2012.

124

de um dos jovens que conheci no curso dessa 
pesquisa: “Eu posso até sair da rua, mas a rua 
nunca vai sair de mim”. Sua narrativa desvenda 
sua experiência, seu corpo revela sua trajetó-
ria, seu discurso evidencia o lugar de constru-
ção de sua identidade e do sentimentos de per-
tença. As experiências do movimento nômade, 
imbricadas por tantos acontecimentos, produ-
zem as “singularidades inquietantes” que com-
põem as trajetórias na rua de cada individuo. 
Scott (1999), quando chama a atenção para o 
fato de que os sujeitos são constituídos discur-
sivamente, ressalta que podem existir contra-
dições ou múltiplos significados adotados nos 
conceitos que pronunciam. O discurso é com-
partilhado e a experiência é tanto individual 
como coletiva. Afinal, como afirma a autora, a 
experiência é a história do sujeito. 

Para Walter Benjamim (1975), experiên-
cia e memória se articulam no mesmo plano 
das condições individuais e coletivas, e sua 
transmissão se dá pela narração. Portanto, o 
autor compreende que a experiência é uma vi-
vência, algo que o sujeito passou, atravessou, 
algo que aconteceu e que não será nada se não 
puder ser transformada em alguma narrativa 
compartilhada com grupo no qual o sujeito 
está inserido. Para Benjamim, é o comparti-
lhar que transforma a vivência em experiência. 
Mas o autor destaca que, no mundo moderno, 
onde a sociedade é constituída sob o signo da 
informação, nunca se passaram tantas coisas e, 
por isso, a experiência se torna cada vez mais 
rara. Para ao autor, deve-se separar a experiên-
cia da informação, pois o sujeito moderno sabe 
muitas coisas, passa muito tempo em busca de 
informações, mas ao mesmo tempo, pode-se 
dizer que, apesar de tanta informação, o sujei-
to pode não ser afetado, nem tocado, nada lhe 
ocorreu, lhe sucedeu, apesar de tudo que lhe 
foi informado. 

Ao longo de meu movimento como pes-
quisadora em busca das narrativas de jovens 
moradores de rua, a noção de experiência es-
tava subentendida em seus discursos. Não se 
constata que eles designam vínculos tempo-
rais na constituição de suas identidades, mas 
utilizam a experiência como uma ferramenta 
que nomeia suas classificações sobre si. Muitas 

vezes os jovens não sabem há quanto tempo 
estão vivendo nas ruas, pois seus movimentos 
são demarcados pelas passagens esporádicas 
e eventuais em suas casas ou em instituições 
de acolhimento. Seus discursos apontam que o 
emaranhado de experiências vividas nas ruas 
e as informações sobre as formas de viver e 
sobreviver nas ruas são demarcadoras de suas 
classificações sobre ser um jovem morador 
de rua. A experiência é irrepetível, sempre há 
algo como a primeira vez, conforme assinala 
Bondia (2002). É um saber particular, subjeti-
vo, relativo, contingente e pessoal, “um saber 
que revela ao homem concreto e singular, en-
tendido individual ou coletivamente, o senti-
do ou o sem-sentido de sua própria finitude” 
(BONDIA, 2002, p. 27). Por ser a experiência 
algo que nos acontece, duas pessoas, ainda 
que experimentem o mesmo acontecimento, 
não possuem a mesma experiência. O aconte-
cimento é comum, mas a experiência é, para 
cada indivíduo, única. O autor compreende 
que o saber da experiência possui uma qua-
lidade existencial e emana as apropriações de 
nossa própria vida, dessa forma, “o saber da 
experiência não se trata da verdade do que são 
as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido 
do que nos acontece” (p. 27). Portanto, é um 
saber adquirido em virtude do modo como al-
guém vai respondendo ao que vai lhe aconte-
cendo ao longo da vida, assim como do modo 
como vamos dando sentido aos acontecimen-
tos vividos. 

Posto isso, considero que a compreensão 
do que é ser um jovem morador de rua está 
associada aos conceitos de nomadismo e ex-
periência, assim, ultrapassam-se os limites da 
delimitação etária e de tempo, que diminuem 
a complexidade das trajetórias nas ruas. Os 
jovens estão em trânsito pelos lugares e pe-
los sentimentos, assim, estão redefinindo as 
ocupações espaciais, transpondo territórios 
afetivos e reconstruindo os itinerários que de-
marcam as suas histórias de vida na rua. Suas 
experiências são marcadas por práticas nas 
quais a violência os coloca como protagonis-
tas, conforme alardeia o senso comum, mas 
também como vítimas da desigualdade e ex-
clusão social. A polifonia das ruas não toca 
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apenas os sons da violência, mas também das 
redes que produzem pertencimentos e envol-
vimentos afetivos capazes de tornar a vida na 
rua suportável. E é através da constituição de 
redes afetivas que proponho uma compreen-
são sobre a população moradora de rua, com 
destaque aos jovens que são costumeiramente 
mais estigmatizados pelos seus modos de vida. 
Percebo que a constituição das redes de afeti-
vidade produz as marcas que designam as ex-
periências juvenis nas ruas, como também as 
práticas e sentimentos vividos.

Compreendido como uma interpretação 
dos indivíduos sobre aquilo que os afeta mo-
ralmente e que modifica as suas relações so-
ciais, as emoções expressadas pelos jovens mo-
radores de rua possibilitam o entendimento 
de suas vinculações e desvinculações com os 
lugares, as pessoas, os tempos, os sentimentos. 
A afetividade, para Le Breton (2009), mistura 
os acontecimentos significativos da vida pes-
soal com a vida coletiva, possibilitando, assim, 
feixes de emoções que são produzidos pelas 
vivências que confrontam determinados valo-
res com o mundo. As emoções são resultantes 
de processos sociais que apresentam variações 
ao longo do tempo e em diferentes lugares, 
podendo ter seus rituais e suas performances 
semelhantes ou diversificadas no que diz res-
peito às questões de gerações e de gêneros. No 
entanto, é possível perceber como as emoções 
e suas práticas e manifestações são também 
elementos sociais e estruturantes da forma 
como as pessoas interagem e consolidam as 
relações sociais. 

Portanto, é importante perceber como 
são construídas as afetividades juvenis e de 
que forma elas sustentam as relações estabe-
lecidas pelos jovens nos diversos ciclos de suas 
trajetórias de vida. A construção dos “círculos 
de afetos”, como designa Pais (2012), possi-
bilita a análise e a produção das afetividades 
como uma forma de compreender as redes so-
ciais e os relacionamentos dos jovens. Ao fazer 
uso desse método, o autor compreende que as 
composições, bifurcações e variações estão ar-
ticuladas com a trajetória de vida dos jovens. 
Segundo ele, os jovens sentem necessidades de 
vinculações afetivas que mobilizam sentimen-

tos de sustento emotivo, possibilitando, assim, 
o desenvolvimento de sentimentos de confian-
ça sobre a vida. Dessa forma, o autor destaque 
que:

Quer isto dizer que os vínculos relacio-
nais que revelam do círculo de afectos se 
constroem na base de uma colonização 
feita através de fragmentos de outros. Os 
jovens possuem um acervo de conheci-
mento resultante de experiências imedia-
tas e de experiências transmitidas. Todas 
essas experiências se constituem num re-
ferencial de explicação do seu mundo de 
vida. Por um lado, no círculo de afectos 
articulam-se composições, variações e bi-
furcações que reflectem as trajetórias de 
vida dos jovens representados no centro 
desse círculo. Por outro lado, o capital 
social que circula no mapa de afectos ju-
venis não gera apenas reprodução social, 
ele próprio é produtor de relações sociais. 
O círculo das relações pessoais não é de 
todo modo estático (PAIS, 2012, p. 150).

Percebo que essa compreensão é im-
portante para o entendimento de que esse 
grupo de jovens possui outras formas de so-
ciabilidades que não são apenas as marcadas 
por situações de violência. Situados em con-
textos precários relativos às formas de segu-
rança, moradia, higienização, alimentação, a 
rua também é produtora de outras formas de 
interações diferentes das que recebem o título 
da precariedade. Estar nas ruas é viver sob o 
signo da provisoriedade: as pessoas passam, 
os lugares mudam, os tempos se transfiguram. 
Mas, mesmo em meio à instabilidade das rela-
ções estabelecidas, percebe-se que nos discur-
sos dos jovens existe a crença na longevidade e 
intensidade das relações que marcam um perí-
odo vivido nas ruas. 

E foi sob o signo da (in)finitude que Ci-
bele e Pedra viveram a sua história de amor. 
Ela estava perto de completar 18 anos de idade. 
Ele já tinha atingido a maioridade e, com isso, 
as possibilidades de vinculação às políticas de 
atendimento tinham diminuído bastante. Os 
educadores sociais de rua conheciam o casal 
há muitos anos e continuavam orientando-os e 
ajudando-os nos encaminhamentos possíveis 
e necessários. Os dois viviam nas ruas desde a 
infância, já não lembravam mais desde quan-
do estavam por lá e a convivência familiar era 
rara. Cibele não soube me dizer quando en-
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controu com a mãe pela última vez. A família 
da menina era muito extensa, formada por ir-
mãos de outras relações que a mãe teve, con-
forme me informaram os educadores sociais, 
e viviam em uma região da periferia de Forta-
leza demarcada por uma situação de extrema 
pobreza. Cibele não sabia quem era o seu pai, 
pois nunca conviveu com ele. Pedra (que re-
cebeu esse apelido por uma referência a pedra 
de crack) tinha um irmão que também morava 
na rua, mas ele não “se dava” com o irmão e os 
garotos não viviam na mesma região da cida-
de. Assim como a família da namorada, Pedra 
tinha outros irmãos, não conhecia o pai e não 
via a mãe desde que ela o enviou para um abri-
go ainda na sua infância. Esse casal, em espe-
cial, era um desafio para os educadores, pois 
eles estavam com os laços familiares rompidos 
há muito tempo e a estratégia era “reduzir os 
danos” da vida na rua do casal, principalmente 
porque, naquele momento, elas já eram “adul-
tas” e não tinham mais o suporte das inúmeras 
políticas destinadas ao público infanto-juvenil.

Pedra me falou que sempre “se revoltou” 
muito, que já tinha feito “muito besteira”, mas 
que agora estava na hora de parar. Cibele tinha 
dois filhos com Pedra. As crianças estavam em 
um abrigo e nunca conviveram com os pais na 
rua. Cibele disse que, assim que teve os filhos, 
entregou-os para os educadores sociais leva-
rem para um lugar mais seguro do que a rua. 
Durante as vezes que esteve grávida, a menina 
me falou que consumia muitas drogas, fazia 
os programas sexuais e não pensava em “sair 
dessa vida”. Pedra estava com a vida em ris-
co, jurada de morte por “inimigos da rua” e o 
casal estava, de uma certa forma, fugindo de 
um possível acerto de contas. Devido o longo 
de tempo de vida nas ruas, eles começavam a 
apresentar o discurso da “maturidade” ou do 
“cansaço”. O casal alugou um quarto pequeno 
no centro da cidade, mais precisamente em 
uma comunidade que servia de abrigo para 
muitas crianças e jovens que passavam o dia 
perambulando pelas ruas do centro e à noi-
te tinham o quarto como um “refúgio”, assim 

como um lugar mais seguro para dormir8.
Cibele estava, nessa época, bastante de-

bilitada por causa da tuberculose. Encontrei a 
menina deitada em uma cama e com muita di-
ficuldade para levantar e falar. Pedra estava ao 
lado de “sua mulher”, esboçava um semblante 
triste e preocupado, bem diferente de quando 
conheci o jovem, que, assim como Cibele, era 
muito agitado e falante. Os educadores leva-
ram remédios para a jovem e ficamos pouco 
tempo no quarto do casal. Pedra fez um desa-
bafo para um dos educadores, que comparti-
lhou comigo e com o grupo que fez a visita. A 
menina disse que se Cibele morresse, ele tam-
bém morreria. Anúncio esse concretizado sem 
demora. Eu soube da morte de Cibele pelos 
educadores sociais e, pouco tempo depois, Pe-
dra, que também estava com tuberculose, saiu 
do quarto alugado e ninguém teve mais notícia 
do jovem. Não se sabe se ele deixou-se morrer 
consumido pela doença, pela pedra – o crack, 
a mesma droga que designava a forma como o 
garoto era conhecido – ou pela dor da morte 
da amada, conforme anunciara. 

Para Luhmann (1991) o amor é compre-
endido como um meio de comunicação sim-
bolicamente generalizado que é responsável 
por possibilitar as relações de intimidade entre 
os indivíduos. As qualidades necessárias para 
amar e ser amado podem ser trivializadas e 
dependentes de acasos históricos e biográficos, 
como discorre o autor. O amor também pro-
porciona a “intimidade sexualmente fundada”, 

8 Essa comunidade é bastante conhecida não só pelo trá-
fico de drogas e pela exploração sexual infanto-juvenil e 
prostituição, como também por ser um lugar onde mui-
tos jovens alugam quartos pequenos ou casas para usa-
rem no consumo e tráfico de drogas. Certa vez, fui com 
os educadores sociais em uma abordagem e percebemos 
que há um tipo de esquema organizado por alguns co-
merciantes que alugam esses pequenos quartos para 
grupos de crianças e jovens moradores de rua por 10 
reais a diária. Eles geralmente usam à noite para dormi-
rem. Visitei três quartos alugados pelos jovens. Em um 
deles, havia cinco crianças cuidando de um bebê de colo 
para uma adolescente que tinha “dado uma saída”. Na 
ocasião, as crianças estavam todas ao redor do bebê, so-
bre uma cama de casal, cuidando e brincando com ele, 
assim como estavam todas consumindo cola de sapatei-
ro. Essa foi uma das imagens mais fortes que presenciei 
na realização da pesquisa de campo com a população 
jovem moradora de rua: crianças descuidadas cuidando 
de outras crianças.
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na medida em que valoriza o “estar a dois” ou 
“estar a sós”, em tempo onde a sociedade mo-
derna vive o paradoxo entre o aumento das 
relações impessoais e a intensificação de rela-
ções pessoais como uma fuga do anonimato e 
da invisibilidade. Para o autor, os indivíduos 
não estão fixos a um único lugar social; eles 
se movimentam, ocupam diferentes posições, 
possuem atuações diversas nos subsistemas 
sociais e, dessa forma, ampliam as diversas 
combinações que compõem suas característi-
cas individuais. Nas sociedades complexas, há 
uma relação estreita entre a multiplicidade de 
relações anônimas e a intensidade das relações 
intimas e pessoais, o que Luhmann (1991) 
define como o cenário propicio para o amor 
moderno se desenvolver como um código de 
comunicação que media as relações entre duas 
pessoas, aproximando-as por manipular seus 
mundos a partir de significados comuns. 

A comunicação amorosa não acontece 
exclusivamente através de expressões discursi-
vas. Além dos diálogos e narrativas afetivas, a 
comunicação íntima entre duas pessoas acon-
tece através de troca de olhares, do contato 
corporal e vivências compartilhadas. O código 
amoroso, segundo Luhmann (1991), é resulta-
do de uma “diferenciação funcional” que his-
toricamente localizou a paixão como um me-
dium de comunicação especializado. Assim, 
como os outros subsistemas da sociedade (le-
gal-ilegal, verdadeiro-falso, real-imaginário), 
o subsistema da comunicação íntima é regu-
lado pelo código binário: pessoal-impessoal. 
Portanto, essa interação entre os indivíduos 
define as fronteiras simbólicas que separam 
e diferenciam os amantes dos demais. Quan-
do se comunicam intimamente, eles constro-
em simbologias próprias e específicas, porém, 
distintas das impessoalidades e anonimatos 
que circundam as relações sociais do mundo 
moderno. Para Luhmann (1991), o código do 
amor é percebido pelos amantes como algo ne-
cessário, mas não provocado, fruto da aceita-
ção de uma inevitabilidade. 

No caso dos jovens, Pais (2012) assina-
la que suas geografias sentimentais são extre-
mamente acidentadas, do mesmo modo que 
o autor percebe que as experiências afetivas e 

sexuais situam-se coadunadas às suas trajetó-
rias de vida.

A intimidade aparece como um casulo de 
onde brotam afectos, instintos e desejos 
que se projectam nos demais. Por outro 
lado, os roteiros biográficos dos jovens 
mostram-se que as experiências sexuais 
e amorosas estão em confluência com 
as chamadas “orientações íntimas” de 
cunho afectivo. Porém, essa intimidade 
não se encontra separada das configura-
ções de natureza relacional que levam os 
jovens a gerir os seus afectos em determi-
nado sentido. É no centro do círculo dos 
afectos que os jovens se posicionam. Pais 
(2012, p. 151)

Portanto, as experiências sexuais e amo-
rosas vividas postulam reinvenções na tenta-
tiva de construir relações afetivas igualitárias 
e livres, bem como da desconstrução de que 
eles não compreendem os seus desejos e es-
tabelecem relacionamentos irresponsáveis, 
instáveis e impulsivos. Os jovens com expe-
riência de moradia de rua, ao nomadizarem 
seus percursos, experiências, etiquetas, afetos 
e desejos, sinalizam esse trânsito sentimental 
que circunda as trajetórias das culturas juve-
nis da contemporaneidade. Seus movimentos 
incessantes, em trajetos que não visam um co-
meço, um meio e um fim, são permeados por 
uma modalidade não convencional de vincu-
lação, de fixação, de pertencimento, mas que 
é permanentemente tecida por fios de afetos, 
seja através de expressões de alegria, de dor, 
de frustração, de perda, de medo, de prazer, 
de solidariedade, de cumplicidade, de sauda-
de, de amor e ódio, portanto, dando um uso 
polifônico e caleidoscópico de sentimentos à 
vida na rua.

4 ALGUNS COMENTÁRIOS FINAIS

Jovens com experiência de moradia de 
rua são narradores de histórias e trajetos que 
desenham uma paisagem afetiva peculiar da 
cidade. Seus percursos, conforme sinalizo em 
passagens recorrentes desse estudo, são demar-
cados por ambivalências e ambiguidades. Para 
muitos, a percepção de que eles tecem fios de 
afetividade e amorosidade por si só representa 
uma contradição. De modo geral, a compre-
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ensão desse grupo social costuma acontecer a 
partir de trajetórias marcadas por situações de 
violência nas quais estão inseridos. Afasto-me 
da centralidade da violência pura ao narrar 
modos de vida nas ruas, apenas faço a opção 
analítica de situá-los a partir da tessitura de 
laços de afetividades que, a meu ver, produz 
possibilidades de fixação à rua e sinalizam ex-
pressões de culturas juvenis que demarcam as 
experiências contemporâneas de sociabilida-
des desses grupos sociais, especialmente com 
relação às trajetórias afetivas e sexuais. 

A rua possui uma paisagem de senti-
mentos que consolida formas de construção 
de significados às trajetórias de vida dos jo-
vens. Esses circulam seus corpos em percursos 
não estabelecidos por trajetos com começo, 
meio e fim, mas sim através da experiência que 
o ato de movimentar-se desencadeia. Contu-
do, esse grupo juvenil nomadiza o fluxo da 
vida cotidiana, suas etiquetas e emoções em 
um movimento desordenado que produz uma 
temporalidade desalinhada, resultante de ex-
periências singulares e transgressoras que in-
vertem padrões normatizados e normatizado-
res da vida social. O nomadismo desses jovens 
também está traduzido em suas vivências afe-
tivas e sexuais, em virtude de adotarem prá-
ticas e percepções alinhadas às diversidades e 
pluralidades de compreensão das experiências 
relativas à sexualidade e às afetividades nos 
dias atuais. Todavia, essas dimensões imbrica-
das designam modos de vida, assim como in-
dicam formas de fixação e sobrevivência, pres-
crevendo os espaços públicos como lugares de 
experimentação da vida íntima. 

Sobre a forma como atribuem significa-
dos às emoções desencadeadas em suas traje-
tórias amorosas, os jovens que vivem nas ruas 
sinalizam questões que dialogam com elemen-
tos demarcadores dos relacionamentos afeti-
vos e sexuais na contemporaneidade. Amores 
são vividos de formas “fluidas”, “contingen-
tes”, “erotizadas” e “romantizadas”, nem mais 
nem menos excêntricas do que as experiên-
cias vivenciadas por indivíduos que não mo-
ram nas ruas. Em diversas situações, observei 
que o “amor romântico” situa-se como o ideal 
de amor a ser experimentado pelos jovens e, 

diante disso, destaquei as histórias nas quais 
esse tipo específico de configuração amorosa 
foi ressaltado nos discursos e nos comporta-
mentos observados em campo. O amor veste-
-se de um signo impulsionador das relações 
sociais que estabelece códigos de comunicação 
mediadores e manipuladores de significados 
comuns aos indivíduos envolvidos em uma re-
lação amorosa. Sendo assim, apaixonar-se ou 
namorar alguém que também estabelece a rua 
como uma referência de moradia torna, des-
se modo, a permanência nesses lugares mais 
atraente e interessante do que ficar longe dela. 
Nesse sentido, entendo que os afetos de rua 
são emblemáticos dos modos de filiação e vin-
culação às ruas, outorgando significados afe-
tivos que recorrentemente são imperceptíveis 
aos olhares estrangeiros, indiferentes e desa-
tentos daqueles que não conseguem perceber 
as singularidades inquietantes de corpos que 
perambulam pela cidade.
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA SíFILIS CONGÊNITA EM 
MARACANAÚ/CE, DE 1995 A 2008

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF CONGENITAL SYPHILIS IN MARA-
CANAÚ/CE, 1995 TO 2008

RESUMO

A transmissão vertical da sífilis permanece como importante proble-
ma de saúde pública, mesmo diante da oferta de diagnóstico e tratamento 
durante o pré-natal. Objetivou-se identificar as características socioeco-
nômicas e clínicas maternas dos casos notificados de sífilis congênita em 
Maracanaú-CE, 1995 a 2008. Trata-se de um estudo descritivo. Foram 
analisados 79 casos de sífilis congênita notificados no Sistema Nacional 
de Agravos de Notificação estadual de residentes em Maracanaú. Obser-
vou-se a tendência crescente dos coeficientes de incidência de sífilis con-
gênita. A maioria das mães dos casos de sífilis congênita tinha entre 20 
a 34 anos (valor p=0,0004), 87,8% realizou pré-natal (valor p=0,000007) 
e 47,2% foram diagnosticadas durante o pré-natal (valor p=0,0669), pre-
domínio de tratamento inadequado em 52,7% e 24,3% das gestantes e 
mais da metade dos parceiros não foram tratados. É necessário repensar 
a qualidade do pré-natal, para reduzir falha no manejo do tratamento 
materno e assim a transmissão vertical da sífilis.

Palavras-chave: Sífilis congênita. Vigilância epidemiológica. Sistemas de 
informação em saúde

ABSTRACT

Vertical transmission of syphilis remains an important public health 
problem, even with the provision of diagnosis and treatment during the 
prenatal period. The objective was to identify the socioeconomic and ma-
ternal clinics reported cases of congenital syphilis in Maracanau-CE from 
1995 to 2008. This is a descriptive study. We analyzed 79 cases of congenital 
syphilis reported in the National Notifiable Diseases Maracanau state resi-
dents. We observed an increasing trend of incidence of congenital syphilis. 
Most mothers of cases of congenital syphilis were between 20 and 34 years 
(p=0.0004), 87.8% held antenatal care (p=0.000007) and 47.2% were diag-
nosed during the prenatal (p=0.0669), prevalence of inadequate treatment 
in 52.7% and 24.3% of pregnant women and more than half of the partners 
were not treated. It is necessary to rethink the quality of prenatal care, fai-
lure to reduce maternal treatment and management of well-child transmis-
sion of syphilis.

Keywords: Syphilis congenital. Epidemiologic surveillance. Health infor-
mation systems
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1 INTRODUçÃO

A sífilis congênita resulta da infecção do 
feto pelo Treponema pallidum por via trans-
placentária, que pode ocorrer em qualquer 
momento da gestação. A gravidade da infec-
ção está relacionada, principalmente, com o 
momento em que a mulher adquiriu a infec-
ção e da carga treponêmica circulante no san-
gue materno. (AGUIAR, 2006). 

Mais de 50% dos recém-nascidos são as-
sintomáticos ao nascimento, manifestando os 
primeiros sintomas nos primeiros três meses 
de vida, assim, é muito importante a realização 
da triagem sorológica da mãe na maternidade. 
(SARACENI et al., 2005). 

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) estima que, nos países da América La-
tina e Caribe, a prevalência de sífilis em ges-
tantes encontra-se entre 10% a 15%. Enquanto 
no Brasil, estima-se que 3,5% das gestantes se-
jam portadoras desta doença, existindo o risco 
de transmissão vertical do agente infeccioso 
em 50% a 85% dos casos, com evolução para 
morte neonatal em 40% dos casos, além de ser 
responsável por mais de meio milhão de nati-
mortos e abortos anualmente. (ORGANIZA-
ÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2008). 

A ocorrência de sífilis congênita é con-
siderada um evento sentinela da qualidade da 
assistência materno fetal, especialmente pela 
ampla disponibilidade diagnóstica oferecida 
pelos serviços de saúde durante o período ges-
tacional e perinatal e pelo fácil manejo clíni-
co e terapêutico no seu tratamento. (BRASIL, 
2007a). 

No Brasil, mais de 70% das mães de be-
bês notificados como casos de sífilis congênita 
realizaram pré-natal, e, por diferentes motivos, 
entretanto, foram perdidas as oportunidades 
do diagnóstico e tratamento adequado dessas 
mulheres. (PAZ et al., 2004; BRASIL, 2006a). 

É considerado tratamento adequado da 
sífilis em gestantes aquele realizado precoce-
mente, de forma completa e de acordo com 
o estágio da doença, feito com penicilina e 
finalizado pelo menos 30 dias antes do parto, 
tendo sido o parceiro tratado concomitante 

(BRASIL, 2006b, 2007b).  
Em Maracanaú/CE, os coeficientes 

de incidência de sífilis congênita de 2007 
(5,65/1000 nascidos vivos) e 2008 (6,32/1000 
nascidos vivos) foram superiores aos valores 
registrados para o Estado do Ceará, respecti-
vamente 3,4 e 4,2/1000 nascidos vivos. (CEA-
RÁ, 2010). Diante da magnitude dessa doença 
como problema de saúde pública e da neces-
sidade emergente de controle, objetivou-se 
identificar as características socioeconômicas 
e clínicas maternas dos casos notificados de 
sífilis congênita em Maracanaú/CE, de 1995 a 
2008.

2 METODOLOGIA

Estudo epidemiológico descritivo, ex-
ploratório, de natureza quantitativa. Foram 
analisadas 79 fichas de notificações e investi-
gação de sífilis congênita disponíveis no Siste-
ma Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN) 
da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará 
(SESA) entre 1995 e 2008. Optou-se pela uti-
lização da base de dados estadual do SINAN, 
contemplando casos diagnosticados em outros 
municípios do Estado, de mães residentes em 
Maracanaú/CE. Realizou-se a rotina de verifi-
cação de duplos registros de notificação, aná-
lise de consistência dos dados e completitude 
das informações. Não foram localizados casos 
duplicados.

As variáveis selecionadas foram: idade 
materna (<15, 15-19, 20-34, 35 e mais); escola-
ridade materna em anos de estudo (analfabe-
ta, 1-7, 8-11, 12 a mais, superior); tempo para 
o diagnóstico de sífilis congênita em relação 
à data de nascimento do recém-nascido (pri-
meiras 24h, 1º dia de vida, 6º mês e 11º mês); 
oportunidade de notificação dos casos de sífilis 
congênita (até 7º dia de vida, após 7º de vida); 
oportunidade de investigação dos casos de sí-
filis congênita (até 2º dia da notificação, após 
o 2º dia notificação); sexo do recém-nascido; 
realização de pré-natal; município de realiza-
ção do pré-natal; diagnóstico de sífilis materna 
(antes, durante ou depois do parto); esquema 
de tratamento materno (adequado, inadequa-
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do, não realizado); município de nascimento; 
evolução dos casos (vivo, óbito por sífilis con-
gênita e óbito por outras causas); tratamento 
concomitante do parceiro. 

As informações sobre idade e escolari-
dade materna, realização de pré-natal, muni-
cípio de realização de pré-natal, diagnóstico 
de sífilis materna, classificação do tratamento 
materno e tratamento concomitante do par-
ceiro não constavam na ficha de investigação 
de sífilis congênita entre 1995 a 1999. Essas va-
riáveis durante o período estudado constavam 
em 74 casos de sífilis congênita, totalizando 
uma perda de informação em 05 (15,8%) ca-
sos em relação aos 79 casos notificados para o 
mesmo período. 

Os dados foram analisados utilizando-
se a ferramenta Tabwin e o software Epi Info 
versão 6.04 e os resultados foram apresentados 
em formatos tabular e gráfico, com frequên-
cias absolutas e relativas, calculado o teste qui 
quadrado para comparação de valores percen-
tuais e os coeficientes de incidência dos anos 
analisados, utilizando-se as populações publi-
cadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Obteve-se parecer favorável do Comitê 
de Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pú-
blica do Estado do Ceará (n° 165/2009).

3 RESULTADOS

Entre 1995 e 2008 foram notificados 
79 casos de sífilis congênita de Maracanaú/
CE. Não houve registro de casos nos anos de 
1996, 2000 e 2001. Em relação à taxa de inci-
dência de sífilis congênita para cada 1.000 nas-
cidos vivos, observou-se menor coeficiente de 
0,24/1.000 nascidos vivos referente ao ano de 
1998 e a maior taxa da ordem de 6,32/1.000 
nascidos vivos referente ao ano de 2008. A li-
nha de tendência linear da taxa de incidência 
mostrou aumento a partir do ano de 2004 e o 
valor do coeficiente de determinação R2 foi de 
0,6762 (Gráfico 1).

Em relação ao município de ocorrência 
do nascimento dos casos de sífilis congênita, 
Maracanaú registrou 34 (45,94%) e a cidade de 

Fortaleza 34 (45,94%), não existindo diferença 
estatística (valor p=1,000000). Do total de ca-
sos de sífilis congênita do período compreen-
dido entre 1995 e 2008, observou-se a ausência 
de informação quanto à variável município de 
ocorrência de nascimento em 06 (8,10%) ca-
sos. Ressaltamos que entre os anos de 1995 a 
1999, a variável município de ocorrência não 
constava na ficha de investigação de casos de 
sífilis congênita, justificando, portanto, a redu-
ção do número absoluto de casos referente a 
essa variável em relação ao total de casos apre-
sentado no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Número de casos, taxa de incidência, linha 
de tendência linear da taxa de incidência de sífilis con-
gênita para cada 1.000 nascidos vivos. Maracanaú-CE, 
1995 a 2008

Fonte: CEARÁ, 2010.

Observou-se predomínio dos casos e 
significância estatística entre o percentual de 
recém-nascidos do sexo feminino 52 (65,83%) 
casos e 26 (32,91%) casos de sífilis congênita 
pertenciam ao sexo masculino (χ²=6,63; valor 
p =0,010006). No período analisado, houve 
01 (1,26%) caso notificado de sífilis congênita 
cuja informação sobre o sexo do recém-nasci-
do foi ignorada (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Distribuição percentual dos casos de sífilis 
congênita por sexo 1995 a 2008. Maracanaú/CE.

Masculino
Feminino
Ignorado

33%

66%

1%

Fonte: CEARÁ, 2010.
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Analisando os casos de sífilis congênita 
em relação a data de nascimento e ao tempo 
de diagnóstico da doença, percebeu-se um 
predomínio de diagnóstico no primeiro dia 
de vida correspondendo a 34 (43,03%) casos, 
além de 20 (25,31%) casos de sífilis congênita 
terem sido identificados, muito precocemen-
te, nas primeiras 24 horas após o nascimento. 
Identificou-se também a ocorrência de sífilis 
congênita em lactentes até o 6º mês de vida. 
A maior idade verificada entre a data do nas-
cimento e o tempo de diagnóstico dos casos 
estudados de sífilis congênita correspondeu a 
01 (1,26%) lactente diagnosticado aos 11 me-
ses de vida. 

Observou-se que dos 79 casos, 42 
(53,16%) foram oportunamente notificados 
em comparação a 37 (46,84%), não apresen-
tando diferença estatística entre os percentu-
ais (valor p=0,568098). Em relação à oportu-
nidade de investigação, observou-se que 51 
(68,91%) casos foram oportunamente investi-
gados quando comparados a 28 (31,09%), al-
cançado valor significativo (valor p=0,001792) 
entre os percentuais.

Verificou-se que 64 (86,48%) dos casos 
evoluíram vivos, 03 (4,05%) evoluíram para 
óbito por sífilis congênita e outros 03 (4,05%) 
evoluíram para óbito por outras causas. Em 04 
(5,40%) casos, a informação referente a essa 
variável encontrava-se em branco e em 05 
(6,32%) não constava na ficha de investigação 
da doença. 

A variação da idade materna dos casos 
de sífilis congênita distribuiu-se entre a idade 
mínina de 13 anos e máximo de 41 anos de 
idade. Observou-se que em 06 (8,10%) casos 
de sífilis congênita, as mães eram adolescentes 
(com idade < 20 anos) e em 03 (4,05%) casos 
entre mães com 35 anos e mais. A faixa etá-
ria materna entre 20 e 34 anos concentrou o 
maior número 65 (63,6%; valor p=0,0004) de 
casos de sífilis congênita (Tabela 1).

Tabela 1 - Distribuição do número de casos notificados 
de sífilis congênita segundo a faixa etária materna 1995 
a 2008. Maracanaú/CE, Brasil.

*
Período

Total
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

>15 - - - 1
(10%)

4
(36,3%) - 1

(4,5%)
6

(8,1%)

15/
19

2
(100%)

2
(75,5%)

1
(20%)

1
(10%)

7
(63,7%)

5
(23,9%) - 18

(24,3%)

20/
34 - 1

(25%)
3

(60%)
8

(80%) - 16
(76,15)

19
(86,5%)

47
(63,6%)

34< - - 1
(20%) - - - 2

(9%)
3

(4%)

*Faixa etária materna (em anos).
Fonte: CEARÁ, 2010.

A variável escolaridade da mãe (anos de 
estudo) não foi preenchida em 02 (2,70%) casos 
e ignorada em 17 (22,97%) dos casos. A distri-
buição de casos de sífilis congênita em relação 
à escolaridade da mãe indicou que 46,40% dos 
casos de sífilis congênita pertenciam à catego-
ria de 1 a 7 anos de estudo, 24,32% tinham de 
8 a 11 anos de estudo e 4,05% com 12 anos a 
mais de estudo. Não houve nenhuma mãe dos 
recém-nascidos com sífilis congênita decla-
rada analfabeta e com escolaridade superior 
concluído ou em andamento (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Distribuição percentual da escolaridade ma-
terna em anos de estudo dos casos notificados de sífilis 
congênita 1995 a 2008. Maracanaú/CE.

Branco
Ignorada
1 a 7 anos de estudo
8 a 11 anos de estudo
12 anos e mais 

3%

23%

46%

24%

4%

Fonte: CEARÁ, 2010.

Em relação à realização de pré-natal, 
houve 01 (1,35%) caso cujo campo encontra-
va-se ignorado. O percentual de casos de sífi-
lis congênita cujas mães realizaram pré-natal 
foi de 65 (87,83%) casos de sífilis congênita, 
enquanto em 08 (10,81%) casos as mães não 
realizaram acompanhamento pré-natal (valor 
p=0,000007).

Do total de casos de sífilis congênita 
analisados no período entre 2002 a 2008, ve-
rificou-se que em 43 (58,10%) casos, as mães 
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informaram realização de pré-natal no muni-
cípio de Maracanaú, enquanto em outros 16 
(21,62%) casos realizaram o acompanhamen-
to pré-natal no município de Fortaleza (valor 
p=0,007067). Durante a análise dessa variável, 
observou-se que em 15 (20,27%) casos de sí-
filis congênita encontrava-se com o campo de 
preenchimento em branco.

Em relação ao momento do diagnósti-
co de sífilis materna, em 05 (6,75%) casos de 
sífilis congênita notificados, essa informação 
foi considerada ignorada. A fase de diagnós-
tico de sífilis materna durante a realização de 
pré-natal predominou durante todo o período 
analisado, alcançando 35 (47,29%) casos do 
total. No momento do parto, a proporção de 
gestantes diagnosticadas foi de 20 (27,02%) 
casos e 12 (16,21%) casos foram identificados 
somente após o momento do parto. Há que se 
ressaltar que em 02 (2,70%) dos casos de sífilis 
congênita, as mães não realizaram exame la-
boratorial para o diagnóstico de sífilis (VDRL) 
em nenhum dos três momentos acima descri-
tos, portanto não foram diagnosticadas porta-
doras de sífilis.

Quanto ao esquema de tratamento da 
sífilis materna, houve predominância de tra-
tamentos inadequados em 39 (52,70%) casos. 
Em 18 (24,32%) casos de sífilis congênita, o 
tratamento materno para sífilis não foi realiza-
do e em apenas 05 (6,75%) casos, o tratamen-
to foi considerado adequado. Em 12 (16,21%) 
casos notificados de sífilis congênita, a variável 
relacionada à classificação em relação ao trata-
mento materno foi considerada ignorada.

Analisando-se a variável que correspon-
de ao tratamento do parceiro, identificou-se 
que em 48 (64,86%) casos de sífilis congênita, 
o parceiro não realizou tratamento para sífilis 
concomitantemente à gestante. Em apenas 12 
(16,21%) casos observou-se que o tratamento 
do parceiro foi realizado concomitantemente 
ao tratamento da gestante, apresentado signi-
ficância estatística (valor p=0,002843). Em 13 
(17,56%) casos essa variável foi ignorada. 

4 DISCUSSÃO

Esse estudo apresenta limitações ineren-
tes ao uso de dados secundários provenientes 
das fichas de notificação e investigação. Houve 
tratamento inadequado ou inexistente das ges-
tantes e de seus parceiros e falta de algumas 
variáveis das fichas de notificação e investiga-
ção, indicando falhas na qualidade de preen-
chimento.

Desde 1995 a Organização Pan-Ameri-
cana de Saúde (OPS) juntamente com o Brasil 
e outros seis países da América Latina incluin-
do o Caribe assumiram o compromisso para 
a elaboração de um plano de ação visando à 
eliminação da sífilis congênita das Américas 
até o ano 2000 tomando como referência a de-
finição de caso do Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) de 1988. (TORRES et 
al., 2001). Em consequência, o Ministério da 
Saúde considerou como parâmetro para a eli-
minação da sífilis congênita no país a ocor-
rência de até um caso de sífilis congênita para 
cada 1.000 nascidos vivos. (BRASIL, 2007a; 
TORRES et al., 2001). 

Nesse estudo, observou-se a evolu-
ção crescente dos coeficientes de incidência 
de sífilis congênita a partir do ano de 2004 
(1,43/1.000 nascidos vivos), registrando-se em 
2005 um coeficiente de incidência da ordem 
de 2,71 para cada 1.000 nascidos vivos. Nos 
anos de 2006 (3,1/1.000 nascidos vivos), 2007 
(5,65/1.000 nascidos vivos) e 2008 (6,32/1.000 
nascidos vivos), o coeficiente de incidência 
permanece com tendência crescente, verifi-
cando-se no último ano da casuística o maior 
coeficiente de incidência do período, com um 
significado de ocorrência seis vezes maior de 
casos de sífilis congênita em relação à meta es-
tabelecida. (TORRES et al., 2001). 

Vários fatores podem ter contribuído 
para o aumento no número de notificações de 
sífilis congênita em Maracanaú, destacando-se 
de uma forma geral, a elaboração de uma de-
finição de caso de sífilis congênita, a partir do 
ano de 2004, objetivando a seleção de critérios 
para a identificação de indivíduos que apre-
sentassem sífilis congênita, tornando compa-
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ráveis os critérios de notificação de caso de 
sífilis congênita no sistema de informação no 
âmbito nacional. (BRASIL, 2007a, 2007b; PAZ 
et al., 2004; 2005). Nesse mesmo ano foi elabo-
rado um instrumento próprio de investigação 
para os casos de sífilis em gestante, possibili-
tando o diagnóstico e tratamento precoces. 
(BRASIL, 2007a). 

Acrescenta-se que a implantação de 
uma estratégia que visava incentivar financei-
ramente a qualidade da assistência pré-natal, 
através da vinculação entre a autorização para 
o pagamento da Autorização de Internação 
Hospitalar do parto (AIH parto) com base na 
realização do VDRL durante o pré-natal/par-
to, com o resultado registrado no Sistema de 
Informação Hospitalar (SIH), pode ter contri-
buído para o aumento da detecção de casos de 
sífilis congênita. (BRASIL, 2009).

Os elevados coeficientes de incidência 
de sífilis congênita podem estar ainda relacio-
nados ao fato de que quanto mais tardio for 
o diagnóstico e o tratamento da infecção ma-
terna, maior será a dificuldade em concluir o 
tratamento no tempo necessário. (LAGO; RI-
CARDI; HARTER, 2001). 

Nesse estudo verificou-se que o predo-
mínio dos óbitos entre os recém-nascidos com 
sífilis congênita mesmo que a causa básica do 
óbito considerada não tenha sido sífilis congê-
nita ocorreu dentro do período neonatal. Os 
elevados coeficientes de mortalidade por sífilis 
congênita retratam a dificuldade enfrentada 
quanto ao diagnóstico precoce e tratamento 
adequado da sífilis congênita. A rapidez com 
que a sífilis congênita leva ao desfecho fatal 
após o nascimento é preocupante, pois ocasio-
na a morte de grande parte dos neonatos logo 
no primeiro dia de vida e de quase todos ao 
fim do primeiro ano de vida. (LIMA, 2002). 

Quanto à escolaridade materna dos ca-
sos de sífilis congênita analisados nesse es-
tudo, quase a metade estavam inseridos nos 
segmentos mais empobrecidos da população, 
em decorrência da possível associação exis-
tente entre o analfabetismo ou baixo nível de 
escolaridade, pobreza e infecção por sífilis. A 
relação entre a incidência da sífilis gestacio-
nal e mulheres com baixo nível de educação 

e possivelmente com baixa renda econômica 
está descrita na literatura, demonstrando que 
a positividade sorológica para sífilis esteve as-
sociada ao analfabetismo e ao baixo nível so-
cioeconômico das mulheres infectadas. (SA-
RACENI; LEAL, 2003). 

As mulheres com recém-nascidos diag-
nosticados com sífilis congênita em Maraca-
naú apresentaram elevado percentual de reali-
zação do pré-natal e verificou-se que em quase 
a metade dos casos, o diagnóstico da infecção 
materna foi obtido durante este acompanha-
mento. Dados brasileiros revelam que, somen-
te 53% das gestantes com acompanhamento 
pré-natal tiveram o diagnóstico de sífilis feito 
durante a gestação. Esses dados indicam que 
embora haja elevada cobertura pré-natal no 
município de Maracanaú a falta de qualidade 
da assistência pré-natal oferecida possa revelar 
a possível perda de oportunidade de tratamen-
to adequado da sífilis ainda durante a gravidez, 
e consequente redução de transmissão verti-
cal. (LORENZI; MADI, 2001).

O diagnóstico precoce da infecção ma-
terna ainda é a melhor forma de prevenção da 
sífilis congênita, sendo a sorologia para sífilis 
de relevante importância para o diagnóstico 
da infecção na gestante. A recomendação da 
OMS para redução das taxas de sífilis congê-
nita por meio da solicitação rotineira de testes 
não-treponêmicos (VDRL) no 1º e 3º trimes-
tre de gestação e, se possível, no momento do 
parto é de incontestável importância. (BRA-
SIL, 2007a). Em muitas regiões do país ainda 
há dificuldade de acesso da população aos 
serviços de pré-natal e exames laboratoriais. 
A ausência e/ou dificuldade de acesso à assis-
tência pré-natal pode revelar-se como um dos 
principais fatores contribuintes para a manu-
tenção das elevadas taxas de incidência de sífi-
lis congênita. (XIMENES et al., 2008). 

No município de Maracanaú, a sorolo-
gia para sífilis consta na lista de exames dis-
poníveis à população em geral, e em especial, 
às gestantes que estão em acompanhamento 
pré-natal, ressaltando também a garantia de 
realização desse exame no momento do parto 
da gestante que procura assistência obstétrica 
nas maternidades do município.
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A falta de tratamento adequado das ges-
tantes dos casos estudados, além daquelas que 
não realizaram o tratamento materno para sí-
filis e apesar de haver uma elevada cobertura 
de realização pré-natal e de que o diagnóstico 
de sífilis materna ocorreu com predominância 
ainda durante o período pré-natal, sugerem a 
baixa qualidade do atendimento oferecido à 
gestante durante o período gestacional. Se o 
acesso ao serviço de saúde não é limitado, o 
mesmo não se pode dizer da garantia de con-
dutas médicas e de enfermagem adequadas 
frente a um caso diagnosticado de sífilis na 
gestação, respeitando o protocolo de condutas 
de tratamento do Ministério da Saúde. (DO-
NALÍSIO; FREIRE; MENDES, 2007). 

Outros possíveis motivos para a não 
adesão ao tratamento por parte das gestantes 
pode estar relacionado às atividades de educa-
ção em saúde voltadas para esse público, sobre 
a realização do aconselhamento pré e pós-teste 
tanto quando se solicita o teste anti-HIV quan-
to para o teste VDRL, a informação para a ges-
tante da garantia da distribuição gratuita do 
medicamento necessário ao seu tratamento, 
com abordagem sobre a eficácia, a duração e 
os benefícios do tratamento ainda no período 
gestacional e por último a realização da tera-
pia supervisionada da administração da me-
dicação. Tais considerações reforçam a idéia 
que a atenção dispensada durante o pré-natal 
não pode e não deve ser avaliada apenas em 
termos de número de consultas médicas e de 
enfermagem, devendo-se considerar de modo 
particular a qualidade da assistência prestada 
a gestante.

O não tratamento dos parceiros foi um 
dos critérios acrescentados à definição de caso 
de sífilis congênita pelo Ministério da Saúde, 
em 2004. O Ministério da Saúde com base nas 
orientações do CDC tem salientado a impor-
tância do tratamento rotineiro no pré-natal do 
parceiro nos casos de gestantes portadoras de 
sífilis na gestação. Como foi possível observar 
entre os casos de sífilis congênita estudados, 
mais da metade dos parceiros sexuais das ges-
tantes não se submeteram a quaisquer formas 
de tratamento. Dados nacionais do Ministério 
da Saúde mostram que entre as gestantes com 

diagnóstico de sífilis na gestação somente 53% 
tiveram seus parceiros tratados. (TORRES et 
al., 2001; BRASIL, 2007c). Ressalta-se, que 
em um estudo sobre a compreensão dos ris-
cos de exposição à DST/Aids foi identificado 
que os participantes casados são os que mais se 
acham livre do risco de contrair alguma doen-
ça, tendo em vista que não fazem uso habitual 
de preservativo, considerando seguro o fato de 
terem parceiro fixo. (RODRIGUES; GUIMA-
RÃES; GRUPO NACIONAL DE ESTUDO 
SOBRE SÍFILIS CONGÊNITA, 2004).

Por isso, recomenda-se a abordagem in-
terdisciplinar das famílias, através da estratégia 
saúde da família atualmente presente em todas 
as unidades básicas de saúde do município em 
estudo, na tentativa de garantir o seguimento 
dos casos, adesão ao tratamento e, por conse-
guinte, o controle da doença. 

5 CONCLUSõES

Os resultados desse estudo reafirmam a 
importância da utilização dos coeficientes de 
incidência de sífilis congênita como evento 
sentinela da qualidade da assistência perinatal, 
visto que a transmissão dessa doença pode ser 
evitada por meio de uma assistência pré-natal 
qualificada e reforçam a importância da noti-
ficação compulsória dos casos de sífilis congê-
nita, direcionando a formulação de políticas 
públicas visando à redução da transmissão 
vertical.

A constatação do elevado percentual de 
neonatos infectados, apesar de suas mães terem 
relatado acompanhamento pré-natal, reflete a 
necessidade de repensar sobre a qualidade da 
assistência pré-natal ofertada às mulheres, a 
fim de se reduzir as falhas no manejo do trata-
mento materno, reduzindo a possibilidade de 
transmissão vertical da sífilis congênita. 
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SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL: ESTUDO SOBRE AS COR-
RELAçõES DE íNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS DAS 

OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE

BRAzILIAN SUPPLEMENTARY HEALTH: STUDY ON HEALTH PLAN OP-
ERATORS FINANCIAL AND ECONOMICAL INDEXES CORRELATIONS

RESUMO

O texto deslinda o histórico e o funcionamento das operadoras de 
planos de saúde (OPS) do Brasil. Metodologicamente, é apresentada uma 
pesquisa de cunho quantitativo, onde foram avaliadas 810 OPS registra-
das no anuário 2008 da Agência Nacional de Saúde (ANS). Para o estudo 
foi analisada uma matriz de correlações entre a quantidade de beneficiá-
rios de cada modalidade de OPS e quatro dos seus indicadores econômi-
co-financeiros, podendo concluir-se a existência de relações significativas 
positivas na comparação de número de beneficiários com sinistralidade 
e de sinistralidade com nível de endividamento. Por outro lado, foram 
percebidas relações negativas do número de beneficiários com despesas 
administrativas e com liquidez corrente. Assim o artigo leva à compreen-
são de que as operações maiores estão com piores indicadores de liquidez 
e endividamento, porém com menor nível de despesas administrativas

Palavras-chave: Saúde suplementar - indicadores. Operadoras de planos 
de saúde.

ABSTRACT

The article deals with Brazilian society interests, the health insuran-
ce sector management. The text unravels the history and operation of the 
health plan operators (HPO) in Brazil. Methodologically, it is presented a 
survey, evaluating 810 HPO recorded in 2008 national health yearbook. For 
such study it has been analyzed a matrix of correlations between HPO each 
type beneficiaries number and four of its economic and financial indicators 
It is possible to conclude that there are significant positive relationships in 
comparison with the number of beneficiaries and insurance accidents and 
between insurance accidents and indebtedness level. In the other hand, ne-
gative relationships were noted between the number of beneficiaries and be-
tween administrative costs and current liquidity. Thus this articles leads to 
the comprehension that the biggest operations have the worst liquidity and 
indebtedness indicators, but also have the best administrative costs level.

Keywords: Supplementary health – indicators. Health plan operators.
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1 INTRODUçÃO

O artigo em questão trata sobre um 
tema recorrente de discussão que diz respeito 
aos interesses da sociedade brasileira, a gestão 
da saúde suplementar. 

A constituição federal do Brasil rege que 
a saúde é um dos direitos sociais, cabendo à 
União e às unidades federativas proteger e de-
fender a saúde da população (BRASIL, 1988). 
Para garantir tais direitos, a assembleia cons-
tituinte de 1988 concebeu o Sistema Único de 
Saúde (SUS), dividido em dois segmentos: o 
privado e o público.

 O primeiro segmento é regido pelas re-
gras de mercado enquanto o segundo é nor-
teado pelo direito social, constitucional, co-
letivo e não-comercial (RODRIGUES, 2003 
apud MARINHO; MAC-ALLISTER, 2005). 
Todavia, é notória a quantidade de notícias 
que permeiam todas as mídias referindo-se ao 
mau atendimento dos serviços públicos, suas 
condições precárias de funcionamento e a in-
satisfação dos profissionais de saúde que atu-
am no órgão.

 A União Nacional das Instituições de 
Autogestão em Saúde (UNIDAS) explica que 
o SUS, um dos maiores sistemas públicos de 
saúde do mundo, sofre de escassez de verbas 
para o correto funcionamento da sua parte pú-
blica. (UNIDAS, 2005)

Segundo a fonte, uma prova disso é que, 
embora a constituição de 1988 diga que deve 
ser dispensado para investimentos em saúde 
pública um valor mínimo equivalente a 30% 
do orçamento da seguridade social, o que 
equivaleu a uma cifra por volta de 70 bilhões 
de reais em 2005, o valor realmente investido 
no segmento foi de apenas 39,2 bilhões de re-
ais. Ou seja, apenas 56% do valor mínimo pre-
visto. (UNIDAS, 2005)

A citação abaixo esclarece a discrepância 
com relação aos investimentos em saúde do 
Brasil quando comparados com outros países 
da América Latina e do restante do mundo 

Com base em dados do Bird e da OMS 
para o ano de 2000, o Brasil destinou à 
saúde US$ 109 em gasto público per ca-

pita/ano; na Argentina era US$ 362; no 
Uruguai, US$ 304; no Chile, US$ 143; 
no México, US$ 144. Já no Canadá e nos 
EUA, os gastos foram de US$ 1.483 e US$ 
1.992 per capita/ano, respectivamente. 
(UNIDAS, 2005, p. 20)

Com base nestes números, constata-se 
que o setor público brasileiro possui sérias de-
ficiências no tocante à prestação de serviços de 
saúde de qualidade para todos os demandan-
tes, um fator catalisador para a ascensão das 
empresas privadas de saúde. (SATO, 2007)

 Pinto (2004) explica que esta situação 
tornou-se notória no período entre o fim da 
década de 80 e início de 90, destacando como 
pontos relevantes a dificuldade de acesso da 
população ao serviço público de saúde e a bai-
xa qualidade atribuída ao mesmo. 

Costa e Castro (2004) elencam cinco fa-
tores estruturais que favorecem o crescimento 
das operadoras de planos de saúde (OPS) em 
todas as faixas de renda:

•	 Constrangimentos	 no	 financiamento	 pú-
blico por conta da política de ajuste fiscal 
e alterações na composição de despesas do 
segmento de saúde, refletindo no perfil da 
oferta do setor público;

•	 Entendimento	 das	 empresas	 privadas	 que	
a oferta de atenção médico-hospitalar aos 
seus colaboradores é um diferencial de 
mercado (inclusive no recrutamento de re-
cursos humanos) e favorece a imagem da 
organização; 

•	 Busca	 de	 rendas	 adicionais	 por	 parte	 dos	
profissionais de medicina, desfavorecidos 
pela baixa remuneração do setor público e 
pela falta de recursos de boa parte da popu-
lação de algumas regiões para custear dire-
tamente os serviços médicos que precisam;

•	 Aumento	 dos	 custos	 referentes	 serviços	
de saúde, em principal os que demandam 
maior tecnologia, restringindo a quantida-
de de pessoas que podem ser valer destes 
procedimentos mediante pagamento dire-
to;

•	 Insatisfação	da	classe	média	com	os	servi-
ços do SUS, principalmente no concernente 
a hotelaria, agilidade e tratamento persona-
lizado.
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As OPS se valeram da concessão da 
constituição de 1988, que não impõe restrições 
para que a iniciativa privada atue no segmen-
to de saúde. Estas empresas oferecem aos seus 
clientes acesso a serviços de saúde mediante 
pagamento de mensalidades. Por conseguinte, 
quando empresas privadas passam a atuar no 
segmento de saúde, o termo utilizado passa a 
ser “saúde suplementar”. (PIETROBON; PRA-
DO; CAETANO, 2008)

A UNIDAS (2005) afirma que, como 
não há um consenso na literatura sobre esta 
terminologia, podem ser validas também defi-
nições como “assistência médica suplementar” 
ou “atenção médica supletiva” entre outras.

O presente artigo tem como objetivo 
analisar quantitativamente o assunto a partir 
da utilização de indicadores da área, de ma-
neira a contribuir na discussão do assunto. Na 
próxima seção, será feita uma apresentação 
sobre o tema, mostrando os principais concei-
tos e regulações referentes as OPS, bem como 
abordar suas especificidades, permitindo re-
visar a literatura sobre o tema e conhecer sua 
mecânica de funcionamento no Brasil.

 Na terceira parte, é apresentada a análise 
quantitativa sobre os indicadores econômicos 
e financeiros das OPS com base nas informa-
ções do anuário de 2008 da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), avaliando se 
existem relações entre os seus principais ín-
dices econômico-financeiros, a quantidade de 
clientes e a modalidade da operadora. 

Como resultado, espera-se encontrar o 
perfil das operadoras de planos de saúde no 
que diz respeito aos seus resultados econômi-
co-financeiros, apoiando o estudo na teoria 
apropriada sobre o tema. A quarta e última 
parte é reservada para as considerações finais.

2 OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE

2.1 A ascensão das operadoras de planos de 
saúde

Segundo dados da ANS (2009b), o Bra-
sil dispunha em junho de 2009 com mais de 
41,4 milhões de pessoas que contam com os 

serviços das operadoras de saúde, valor 35% 
maior do que em dezembro de 2000. O gráfico 
1 mostra a evolução, de dezembro de 2000 a 
junho de 2009, da quantidade de beneficiários 
(termo utilizado para classificar os clientes das 
OPS’s) no Brasil. 

Gráfico 1: Evolução da quantidade de beneficiários no 
Brasil
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Fonte: adaptado de ANS (2009b).

Os números mostram que cresce anu-
almente o número de beneficiários no Brasil 
(com exceção para o ano de 2002, que teve 
uma redução de 0,08% em relação a 2001), o 
que torna cada vez mais importante se enten-
der o conceito por trás das OPS e as relações 
entre estas, seus clientes e fornecedores. 

Cechin (2008) explica que despesas refe-
rentes à saúde podem, dependendo da gravi-
dade, custar muito dinheiro e levar toda uma 
família a ruína financeira. Todavia, buscando 
reduzir o risco de acontecer tal infortúnio, a 
sociedade desenvolveu uma estrutura de dilui-
ção dessas perdas financeiras formando uma 
sociedade de crédito mútuo que, recolhendo 
contribuições modestas de cada sócio, possi-
bilita a restituição (mesmo que parcial), do pa-
trimônio dos afetados por despesas referentes 
à saúde. 

Eis a forma de funcionamento de uma 
OPS, que não deixa de ser diferente de um se-
guro que se faz de um bem móvel ou imóvel. 
Cechin (2008) afirma que o conceito de segu-
ro (aplicável também às OPS) se apoia em três 
pilares: a existência de eventos futuros e incer-
tos, de forma que ninguém saberá quando ou 
se irá ser afetado por um determinado evento 
(no caso, um problema de saúde dispendioso 
demais para ser quitado pelo paciente e sua 
família); o mutualismo, ou seja, todos contri-
buem para um fundo comum, de onde saem 
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os recursos indenizatórios; e a boa fé objeti-
va, que diz que a indenização não é válida se a 
perda patrimonial for propositalmente causa-
da pelo segurado. 

2.2 Estrutura de mercado

O mercado de saúde suplementar no 
Brasil é basicamente composto por três atores, 
que a ANS (2009b) define da seguinte forma:

•	 Beneficiários: pessoas físicas que firmam 
contratos com operadoras de planos priva-
dos de saúde;

•	 Prestadores: estabelecimentos de saúde (in-
cluindo recursos humanos e equipamen-
tos) que prestam serviços aos beneficiários;

•	 Operadoras de planos privados de assistên-
cia à saúde: pessoas jurídicas autorizadas, a 
partir de registro na Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, a comercializar planos 
privados de assistência à saúde.

Aprofundando a análise da classificação 
das OPS, é possível agrupá-las em duas cate-
gorias: operadoras médico-hospitalares e ope-
radoras exclusivamente odontológicas (ANS, 
2009b). Dentro desses dois grupos, as OPS 
ainda subdividem-se nas seguintes modalida-
des:

•	 Administradoras: gerem planos de assistên-
cia médica financiados por outra operado-
ra;

•	 Autogestão: disponibilizam serviços médi-
cos exclusivamente para os funcionários e 
familiares de funcionários de uma determi-
nada empresa ou organização;

•	 Cooperativas médicas: sociedades sem fi-
nalidade lucrativa originadas de acordo 
com a Lei 5.764/71;

•	 Cooperativas odontológicas: similares as 
cooperativas médicas, mas com foco exclu-
sivo em odontologia;

•	 Filantrópicas: operam planos privados de 
saúde e não possuem fins lucrativos, sendo 
certificadas como entidades filantrópicas 
junto ao Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS);

•	 Seguradoras especializadas em saúde: segu-
radoras autorizadas a operar planos de saú-
de;

•	 Medicina de grupo: demais empresas ou 
organizações que operam planos privados 
de assistência médica;

•	 Odontologia de grupo: similar à medici-
na de grupo, mas com foco exclusivo em 
odontologia. (ANS, 2009b)

Derengowsky (2004) elenca vários fato-
res motivadores para esta grande diversidade 
de planos de saúde no Brasil, considerando tal 
fato como sendo reflexo, entre outros, do por-
te financeiro e patrimonial, tanto das empresas 
contratantes que patrocinam as OPS quanto 
das próprias OPS, do seu perfil verticalizado 
(contando com hospitais e rede ambulatorial 
próprias, por exemplo), da qualificação e ocu-
pação dos funcionários das empresas patroci-
nadoras, das nuances das redes credenciadas e 
da grande quantidade de formas de contratos 
e negociações.

Agora que já foram apresentados os ato-
res que atuam no mercado de saúde suplemen-
tar, e dado um foco mais aprofundado no que 
diz respeito às OPS, é viável buscar-se enten-
der como este mercado flui. 

Costa e Castro (2004) alegam que o se-
tor de atenção à saúde possui importantes fa-
lhas de mercado. Mas antes de tratar sobre as 
imperfeições do mercado de saúde, é de suma 
importância ter-se o entendimento do que seja 
um mercado perfeito. 

Arrow (1963 apud CECHIN, 2008) diz 
que um mercado eficiente (ou sem falhas) é 
aquele que possui características para a com-
petição perfeita, características essas que são 
apresentadas na figura 1.

Figura 1 – Características do mercado eficiente

 

Mercado eficiente

Vendedores e 
compradores sem 

influência unilateral 
sobre o preço

Produto homo-
gêneo

Informação comple-
ta e perfeita

Fonte: adaptado de Cechin (2008) 
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Entende-se que um mercado eficiente 
é um construto eminentemente teórico, pois, 
em termos práticos, a possibilidade de se en-
contrar estas características juntas de forma 
plena é um tanto remota. No mercado de saú-
de suplementar, por conseguinte, é possível 
identificar falhas para cada um dos três atri-
butos citados: OPS que possuem diferenciais 
de seus produtos (como uma maior rede cre-
denciada, por exemplo), podem cobrar mais 
pelos seus serviços, enquanto que a incerteza 
da qualidade dos produtos pode gerar redução 
no volume de negócios, ou seja, contratação de 
planos. (CECHIN, 2008)

Costa e Castro (2004), por sua vez, ale-
gam que existem três fatores responsáveis por 
desencadear as falhas de mercado: primeira-
mente, algumas pessoas possuem excessiva 
cobertura do seguro de saúde, o que gera so-
breutilização dos serviços. Em segundo lugar, 
alguns indivíduos não têm como dispor de um 
seguro com cobertura adequada. Por fim, os 
custos de transação para todos os agentes do 
mercado são consideravelmente elevados. 

Em vistas da complexidade deste mer-
cado, se faz necessária uma regulação robusta 
para evitar os excessos citados acima e outros. 
No segmento de saúde suplementar, conta-se 
com a Lei 9.656 e a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, cujas origens e desdobramentos 
são abordados na seção seguinte.

2.3 Regulação: a lei 9.656 e a ANS

A Lei 9.656, que regulamenta os planos 
e seguros de saúde, foi aprovada em 1998, re-
sultado de um período de cinco anos em que o 
governo buscou sanar as brechas na legislação 
vigente com uma série de projetos de lei di-
recionados ao segmento de saúde, reforçando 
que esta lei sofreu alterações por conta de me-
didas provisórias. (CECHIN, 2008)

Anterior a isso, as OPS’s eram regidas 
pelo decreto-lei n° 73 de 1966, modelo em 
que a regulamentação do segmento era feita 
pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) com diretrizes definidas pelo Conse-
lho Nacional de Seguros Privados (CNSP). A 

UNIDAS (2005) afirma que, para regulamen-
tar o setor, foi criada a ANS mediante a apro-
vação da Lei 9.961 de 2000. CECHIN (2008, p. 
178) apresenta a seguinte descrição do orgão:

A ANS é uma autarquia em regime es-
pecial, com autonomia nas gestões ad-
ministrativa, financeira, patrimonial e de 
recursos humanos, bem como em suas 
decisões técnicas e mandato fixo de seus 
dirigentes. Aliado ao mandato fixo, outro 
instrumento que garante mais autonomia 
à ANS é a arrecadação própria de suas 
receitas.

Sobre as relações entre a ANS e as OPS’s, 
a Lei 9.656 explica que as OPS precisam obter 
autorização de funcionamento junto à ANS, 
devendo, para tanto, satisfazer uma série de 
requisitos, tais como o registro nos conselhos 
regionais de medicina e odontologia; descri-
ção dos serviços oferecidos (próprios e/ou de 
terceiros); descrição da equipe, instalações e 
equipamentos; demonstração da capacidade 
de atendimento, da viabilidade econômico-fi-
nanceira e abrangência geográfica. (BRASIL, 
1998)

A criação de uma regulação rígida e de 
um órgão regulador específico para o segmen-
to de saúde trouxe inúmeros benefícios para o 
público usuário, que a partir de então passou a 
contar com a definição de requisitos mínimos 
de cobertura (planos de referência) e de limi-
tes de variação de preço entre as faixas etárias. 
(ALBUQUERQUE, 2006)

Ainda no sentido de resguardar os be-
neficiários, Soares, Thóphilo e Corrar (2009) 
citam como realizações importantes da ANS a 
implantação do Programa de Qualificação da 
Saúde Suplementar e a criação do Índice de 
Desempenho em Saúde Suplementar (IDSS), 
que atribui nota para as OPS levando em con-
ta quatro dimensões da qualidade: atenção à 
saúde, econômico-financeira, estrutura e ope-
ração e satisfação dos clientes.

Rodrigues (2008) explica que, após a 
Lei 9.656 e da Medida Provisória 2.177-44 de 
2001, é possível fazer uma classificação cro-
nológica dos tipos de contrato firmados entre 
OPS e beneficiários, havendo também uma 
classificação dos contratos no que diz respei-
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to ao tipo de beneficiário, ambas descritas no 
quadro abaixo:

Quadro 1: Classificação dos contratos OPS’s x benefi-
ciários.

CRITéRIOS DE 
CLASSIFICAçÃO

TIPOS DE 
CONTRATO CRITéRIOS DE CLASSIFICAçÃO

Cronológico

Planos 
antigos

Firmados antes de 02/01/99, não adaptados ao 
regimento da Lei 9.656.

Planos
novos

Firmados após 02/01/99, estando adaptados à 
Lei 9.656.

Planos 
adaptados

Planos anteriores a 02/01/99, mas adaptados à 
Lei 9.565 por vontade do cliente, sem possibili-
dade de interferência da OPS.

Tipo de
Beneficiário

Individuais Firmado entre a OPS e uma pessoa física, so-
mente.

Familiares Firmado entre a OPS e uma pessoa física em prol 
dela própria e de sua família.

Coletivos

Firmado entre a OPS e uma pessoa jurídica, 
sendo beneficiados os componentes da empre-
sa cliente. Estes contratos podem ser coletivos 
empresariais (quando todos ingressam obriga-
toriamente no plano) ou coletivos por adesão 
(quando a adesão é opcional).

Fonte: adaptado de Rodrigues (2008).

3 PESQUISA

Esta seção trata da pesquisa realizada so-
bre os indicadores econômico-financeiros das 
OPS e sua correlação entre si e com o volume 
da carteira de beneficiários, levando em conta 
a modalidade da operadora.

3.1 Metodologia da pesquisa

Quanto à caracterização metodológica, 
o presente trabalho se utiliza de um processo 
calcado na estratégia quantitativa de pesquisa, 
aquela “em que os dados e as evidências co-
letados podem ser quantificados, mesurados” 
(MARTINS; TEÓPHILO, 2007, p.107) e na 
abordagem da problemática racional. 

A pesquisa apresentada trata-se de um 
estudo empírico-analítico que contou com téc-
nica de coleta embasados em pesquisa docu-
mental, que na visão de Godoy (1995, p. 21) “é 
o exame de materiais de natureza diversa que 
ainda não receberam um tratamento analítico 
ou que podem ser reexaminados buscando-se 
novas interpretações”.

 Em termos analíticos, foi utilizada es-
tatística inferencial baseada em testes de cor-
relação. Field (2009) assevera que testes de 
correlação são recursos estatísticos utilizados 
no intuito de mensuração do relacionamento 

entre variáveis e definição da segurança esta-
tística para aceitar esses relacionamentos. Para 
tanto, foi utilizado o software SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) versão 13.

3.2 Descrição dos dados da pesquisa

Foram utilizados para a pesquisa dados 
apresentados pelo Anuário da ANS, referen-
te ao ano de 2008. Neste documento estão as 
OPS registradas junto à ANS em 2008, dividi-
das em dois grandes segmentos: “médico-hos-
pitalar” e “exclusivamente odontológico”. Para 
a pesquisa foram utilizadas as informações re-
ferentes apenas ao segmento médico-hospita-
lar, que conta com os seguintes quantitativos, 
divididos por modalidade de operadora:

•	 Administradoras:	11;
•	 Autogestão:	98;
•	 Cooperativas	médicas:	311;
•	 Filantropia:	77;
•	 Medicina	de	grupo:	301;
•	 Seguradoras	especializadas	em	saúde:	12;

•	 Total:	810.

Em vista do grande número de indica-
dores econômico-financeiros que consta no 
anuário, foram escolhidos quatro para serem 
trabalhados devido à sua relevância no contex-
to da pesquisa: o índice de endividamento, o 
índice de despesas assistenciais (ou sinistrali-
dade), o índice de despesas administrativas e 
a liquidez corrente. A explicação de cada um 
desses índices é abordada abaixo:

•	 Índice de endividamento: Representado 
pela cálculo “passivo circulante + passivo 
exigível a longo prazo / ativo total”, onde 
o passivo circulante equivale a dívidas com 
vencimento em curto prazo ou vencidas, o 
exigível a longo prazo refere-se a dívidas 
de longo prazo, tais como financiamentos, 
enquanto que o ativo total é composto pe-
los ativos circulante, realizável a longo pra-
zo, permanente, pendente (ou contingente) 
e pelas compensações (FRANCO, 1980). 
Este indicador permite avaliar o grau de 



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 2, jul./dez. 2012.

144

utilização dos recursos financeiros obtidos 
por uma empresa (BRAGA, 1987). Assim, 
quanto maior o índice, mais endividada a 
empresa está;

•	 Índice de despesas assistenciais: Também 
chamado de índice de despesas médicas ou 
sinistralidade, é representado pelo cálculo 
“eventos indenizáveis líquidos / contra-
prestações efetivas”, que mostra a relação 
entre o valor que é pago aos médicos refe-
rente à utilização dos planos pelos benefici-
ários e o valor que os mesmos pagam à OPS 
(ANS, 2009a), ou seja, a receita da empresa, 
que Assaf Neto (1998, p. 76) classifica como 
o “valor nominal total das vendas de bens 
ou serviços prestados pela empresa”. Quan-
to maior o índice, maior é a utilização dos 
serviços da OPS por parte dos beneficiá-
rios, sendo que o mercado considera acei-
tável uma sinistralidade que não ultrapasse 
0,7;

•	 Índice de despesas administrativas: Expres-
so pelo cálculo “despesas administrati-
vas / contraprestações efetivas”, mostra a 
relação entre as despesas administrativas, 
necessárias para gerir a empresa e referen-
tes a gastos nos escritórios, tais como folha 
de pagamento, aluguel de escritório e ma-
terial de expediente (IUDÍCIBUS, 1994) e 
a receita da empresa. Desta forma, quanto 
maior o índice de despesas administrativas, 
maior é o percentual das receitas destinado 
ao pagamento destas despesas;

•	 Liquidez corrente: Índice cujo cálculo é 
“ativo circulante/passivo circulante”, onde 
o ativo circulante compreende as aplica-
ções disponíveis (como recursos em caixa e 
em bancos), contas a receber, estoques e ou-
tros bens e valores, como títulos imobiliá-
rios, e o passivo circulante, que correspon-
de às obrigações da empresa a serem pagas 
até o exercício seguinte (BRAGA, 1982). A 
liquidez corrente mostra quanto a empresa 
tem no ativo circulante para cada 1,00 do 
passivo circulante, sendo que quanto maior 
o índice, melhor (MATARAZZO, 1997).

A partir da avaliação destes indicadores, 
é possível ter um direcionamento sobre a saú-
de financeira das OPS avaliadas.

3.3 Análise e tratamento dos dados

O estudo buscou averiguar, por meio de 
correlações executadas no software SPSS, se 
existem correlações entre os indicadores eco-
nômico-financeiros em si e entre eles e a quan-
tidade de beneficiários das OPS. Field (2009, p. 
125) explica que a correlação “é uma medida 
do relacionamento linear entre variáveis”.

Assim, as variáveis em estudo podem 
estar “positivamente relacionadas” (quando 
o crescimento de uma corresponde ao cres-
cimento de outra), “negativamente relaciona-
das” (quando o crescimento de uma corres-
ponde ao decréscimo de outra) ou “não estar 
relacionadas de forma alguma” (quando o 
crescimento de uma independe do aumento 
ou diminuição de outra). (FIELD, 2009)

Para uma melhor visualização dos re-
sultados, os cálculos foram feitos isoladamen-
te para cada modalidade de operadora (com 
exceção das administradoras, visto que, das 11 
OPS desta modalidade constantes no anuário 
ANS 2008, apenas 1 informou a quantidade 
dos seus beneficiários, o que inviabilizou a 
análise). Inicialmente foi feito um teste de nor-
malidade das distribuições (tanto dos indica-
dores quanto da quantidade de beneficiários), 
para que se pudesse escolher o melhor méto-
do de correlação. Entende-se por uma distri-
buição normal ideal aquela em que os dados 
estejam distribuídos simetricamente em volta 
do centro de todos os escores, sendo a média 
desses valores igual a zero e o desvio padrão 
igual a um (FIELD, 2009).

3.3.1 Autogestão

Inicialmente foi feito o teste de Kolgo-
morov-Smirnov (K-S), que averiguou que 
todas as variáveis são anormalmente distribu-
ídas (com exceção da sinistralidade), ou seja, 
tiveram sua significância < 0,05 no teste K-S. 
Para avaliações de correlação com distribui-
ções não-paramétricas (como as que tem pro-
blemas de normalidade), Field (2009) explica 
que deve ser usado o teste de Spearman, cujo 
resultado está descrito na tabela abaixo:
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Tabela 1 - Correlação das variáveis de autogestão

Variáveis Indicador Qte
Benef. Endivid. Sinistral. Desp.

Admin
Liq.

Corr. 

Qt. Benef.

Correl. 1 0,430** 0,143 -0,058 -0,332**

Sig 0 0,000 0,184 0,587 0,001

N 94 93 88 89 93

Endivid.

Correl. 0,430** 1 -0,043 -0,072 -0,895**

Sig 0,000 - 0,686 0,498 0,000

N 93 96 89 90 96

Sinistral.

Correl. 0,143 -0,43 1 -0,234 0,078

Sig 0,184 0,686 - 0,028 0,465

N 88 89 89 89 89

Desp.
Admin.

Correl. -0,058 -0,072 -0,234* 1 0,045

Sig 0,587 0,498 0,028 - 0,675

N 89 90 89 90 90

Liq.
Corrente

Correl. -0,332** -0,895** 0,078 0,045 1

Sig 0,01 0,000 0,465 0,675 -

N 93 96 89 90 97

* Correlação com significância nível 0,05.
** Correlação com significância nível 0,01.
Fonte: ANS (2009a) tratada em SPSS.

A análise dos dados da tabela 1 permi-
te concluir que a quantidade de beneficiários 
está positivamente correlacionada ao índice 
de endividamento (r = 0,43 / p < 0,01, onde 
“r” é o resultado do teste de Spearman e “p” 
é significância do teste, ou seja, a probabilida-
de deste resultado ter ocorrido por acaso é de 
menos de 1%) e negativamente relacionada à 
liquidez corrente (r = - 0,332 / p = 0,001). Por 
outro lado, o índice de endividamento está ne-
gativamente relacionado à liquidez corrente (r 
= - 0,895 / p < 0,001) e a sinistralidade está ne-
gativamente relacionada ao índice de despesas 
administrativas (r = - 0,234 / p < 0,05).

3.3.2 Cooperativas médicas

O teste K-S comprovou que nenhuma 
das variáveis avaliadas é normalmente distri-
buída, sendo aplicado, desta forma, o teste de 
Spearman para avaliar a correlação entre as 
variáveis, de acordo com a tabela 2.

A tabela permite algumas conclusões. A 
quantidade de beneficiários está positivamen-
te relacionada ao índice de endividamento (r = 
0,317 / p< 0,001) e à sinistralidade (r = 0,264 
/ p < 0,001), estando negativamente relaciona-
da ao índice de despesas administrativas (r = 
- 0,532 / p < 0,001) e à liquidez corrente (r = 
- 0,263 / p < 0,001).

Tabela 2 - Correlação das variáveis de cooperativas mé-
dicas

Variáveis Indicador Qte
Benef. Endivid. Sinistral. Desp.

Admin
Liq.

Corr. 

Qt. Benef.

Correl. 1 0,317** 0,264** -0,532** -0,263**

Sig - 0 0 0 0

N 310 310 306 308 310

Endivid.

Correl. 0,317** 1 0,245** -0,121* -0,565**

Sig 0 - 0 0,034 0

N 310 311 306 308 311

Sinistral.

Correl. 0,264** 0,245** 1 -0,422** -0,154**

Sig 0 0 - 0 0,007

N 306 306 306 306 306

Desp.
Admin.

Correl. -0,532** -0,121* -0,422** 1 0,121*

Sig 0 0,034 0 - 0,034

N 308 308 308 308 308

Liq.
Corrente

Correl. -0,263** -0,565** -0,154** 0,121* 1

Sig 0 0 0,007 0,034 -

N 310 311 306 308 311

* Correlação com significância nível 0,05.
** Correlação com significância nível 0,01.
Fonte: ANS (2009a) tratada em SPSS.

Por outro lado, o índice de endividamen-
to está positivamente relacionado à sinistrali-
dade (r = 0,245 / p < 0,001) e negativamente 
relacionado com o índice de despesas admi-
nistrativas (r = - 0,121 / p < 0,05) e à liquidez 
corrente (r = - 0,565 / p < 0,01).

Finalmente, a sinistralidade está negati-
vamente relacionada ao índice de despesas ad-
ministrativas (r = -0,422 / p < 0,001) e à liqui-
dez corrente (r = - 0,154 / p < 0,05) e o índice 
de despesas administrativas está positivamen-
te relacionado à liquidez corrente (r = 0,121 / 
p < 0,05).

3.3.3 Filantropia

O teste K-S comprovou que nenhuma 
das variáveis avaliadas é normalmente distri-
buída, sendo aplicado, desta forma, o teste de 
Spearman para avaliar a correlação entre as 
variáveis, de acordo com a tabela 3.

Analisando os dados da tabela 3, é pos-
sível asseverar que a quantidade de benefici-
ários está negativamente relacionada ao ín-
dice de despesas administrativas (r = - 0,385 
/ p = 0,001), assim como pontuar o fato de o 
índice de endividamento está negativamente 
relacionado à liquidez corrente (r = - 0,737 / 
p < 0,001). Complementarmente, a sinistrali-



a
r
t
i
g
o
s

Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, n. 1, v. 2, jul./dez. 2012.

146

dade está negativamente relacionada ao índice 
de despesas administrativas (r = - 0,47 / p < 
0,001).

Tabela 3 - Correlação das variáveis de filantropia.

Variáveis Indicador Qte
Benef. Endivid. Sinistral. Desp.

Admin
Liq.

Corr. 

Qt. Benef.

Correl. 1 0,107 0,116 -0,385* -0,135

Sig - 0,356 0,327 0,001 0,244

N 76 76 74 75 76

Endivid.

Correl. 0,107 1 0,176 -0,41 -0,737*

Sig 0,356 - 0,13 0,723 0

N 76 77 75 76 77

Sinistral.

Correl. 0,116 0,176 1 -0,47* -0,161

Sig 0,327 0,13 - 0 0,167

N 74 75 75 75 75

Desp.
Admin.

Correl. -0,385* -0,41 -0,47* 1 0,036

Sig 0,001 0,723 0 - 0,758

N 75 76 75 76 76

Liq.
Corrente

Correl. -0,135 -0,737* -0,161 0,036 1

Sig 0,244 0 0,167 0,758 -

N 76 77 75 76 77

* Correlação com significância nível 0,01.
Fonte: ANS (2009a) tratada em SPSS.

3.3.4 Medicina de grupo

O teste K-S comprovou que nenhuma 
das variáveis avaliadas é normalmente distri-
buída, sendo aplicado, desta forma, o teste de 
Spearman para avaliar a correlação entre as 
variáveis, de acordo com a tabela 4.

Tabela 4 - Correlação das variáveis de medicina de gru-
po.

Variáveis Indicador Qte
Benef. Endivid. Sinistral. Desp.

Admin
Liq.

Corr. 

Qt. Benef.

Correl. 1 0,37* 0,359* -0,536* -0,181*

Sig - 0 0 0 0,002

N 285 284 278 280 284

Endivid.

Correl. 0,37* 1 0,199* -0,19* -0,533*

Sig 0 - 0,001 0,001 0

N 284 295 280 283 294

Sinistral.

Correl. 0,359* 0,199* 1 -0,641* -0,097

Sig 0 0,001 - 0 0,108

N 278 280 280 279 279

Desp.
Admin.

Correl. -0,536* -0,19* -0,641* 1 -0,45

Sig 0 0,001 0 - 0,451

N 280 283 279 284 283

Liq.
Corrente

Correl. -0,181* -0,533* -0,097 -0,045 1

Sig 0,002 0 0,108 0,451 -

N 284 294 279 283 298

* Correlação com significância nível 0,01.
Fonte: ANS (2009a) tratada em SPPSS, v. 13.

A tabela 4 permite inferir que a quanti-
dade de beneficiários está positivamente rela-
cionada ao índice de endividamento (r = 0,37 
/ p< 0,001) e à sinistralidade (r = 0,359 / p < 
0,001), estando negativamente relacionada ao 
índice de despesas administrativas (r = - 0,536 
/ p < 0,001) e à liquidez corrente (r = - 0,181 / 
p < 0,01).

Igualmente, o índice de endividamento 
está positivamente relacionado à sinistralidade 
(r = 0,199 / p < 0,001) e negativamente rela-
cionado ao índice de despesas administrativas 
(r = - 0,19 / p = 0,05) e à liquidez corrente (r 
= - 0,533 / p < 0,01). Por seu turno, a sinistrali-
dade está negativamente relacionada ao índice 
de despesas administrativas (r = -0,641 / p < 
0,001).

3.3.5 Seguradoras

O teste K-S comprovou que nenhuma 
das variáveis avaliadas é normalmente dis-
tribuída (exceto o índice de endividamento e 
índice de despesas administrativas). Todavia, 
por se tratar de uma distribuição pequena se 
comparada com as demais (apenas 12 OPS’s), 
foi utilizado para a avaliação da correlação o 
método do Tau de Kendall, indicado para pe-
quenas distribuições com variáveis de valores 
aproximado, de acordo com a tabela 4:

Tabela 5 - Correlação das variáveis de seguradoras.

Variáveis Indicador Qte
Benef. Endivid. Sinistral. Desp.

Admin
Liq.

Corr. 

Qt. Benef.

Correl. 1 0,424 -0,412 0,047 0,121

Sig - 0,055 0,063 0,835 0,583

N 12 12 12 12 12

Endivid.

Correl. 0,424 1 -0,229 0,079 0,273

Sig 0,055 - 0,303 0,728 0,217

N 12 12 12 12 12

Sinistral.

Correl. -0,412 -0,299 1 -0,349 0,015

Sig 0,063 0,303 - 0,125 0,945

N 12 12 12 12 12

Desp.
Admin.

Correl. 0,047 0,079 -0,349 1 -0,142

Sig 0,835 0,728 0,125 - 0,532

N 12 12 12 12 12

Liq.
Corrente

Correl. 0,121 0,273 0,015 -0,142 1

Sig 0,583 0,217 0,945 0,532 -

N 12 12 12 12 12

Fonte: ANS (2009a) tratada em SPPSS, v. 13.
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A tabela 5 demonstra não haver corre-
lações estatisticamente significativas entre os 
indicadores quantidade de beneficiários, endi-
vidamento, sinistralidade, despesas adminis-
trativas e liquidez corrente para as segurado-
ras.

4 CONSIDERAçõES FINAIS

Após a avaliação dos resultados, perce-
be-se que as modalidades de cooperativas mé-
dicas e medicina de grupo são as que possuem 
maiores correlações entre as variáveis avalia-
das, muito pelo fato de serem os tipos com 
maior volume de participantes na pesquisa. 
Esse fator leva a admitir que as OPS enquadra-
das nestas categorias possuem maiores seme-
lhanças no comportamento dos seus indicado-
res econômico-financeiros. 

Interessante reparar que em todos os ca-
sos analisados (exceto autogestão) houve uma 
correlação negativa entre a quantidade de be-
neficiários e o índice de despesas administra-
tivas, o que pode significar que as empresas de 
maior porte conseguem manter suas despesas 
de administração em um nível mais baixo do 
que as que possuem menos clientes, o que vai 
de acordo com o a hipótese de Saito, Schiozer 
e Saito (2007), que diz que a saúde financeira 
das OPS está positivamente relacionada ao seu 
porte.

Em termos contábeis, esse entendimen-
to parece correto, uma vez que os custos ad-
ministrativos variam linearmente conforme as 
receitas, mas as despesas não. Estas tendem a 
perseguir uma linha de crescimento até atingir 
um auge, a partir do qual seu crescimento li-
near dá lugar a um crescimento marginal. Em 
conglomerados maiores, a escala e o volume 
de beneficiários acelera o atingimento desse 
ponto de corte das despesas.

 Da mesma forma, com exceção das se-
guradoras, todas as OPS apresentaram uma 
relação positiva entre o índice de endivida-
mento e a liquidez corrente, atestando que 
quanto mais uma empresa deve, menor é a sua 
solvência. Certamente, é necessária uma análi-
se posterior para compreender os motivos que 

levam as seguradoras a não seguir esse padrão 
de comportamento, no intuito de descobrir 
se houve falhas na pesquisa ou verificar se o 
evento se repete, levantando pressupostos e re-
alizando mais testes.

 Também foi possível perceber uma re-
lação negativa entre a sinistralidade e o índice 
de despesas administrativas, o que mostra que 
as despesas com atividades-fim da empresa 
são inversamente proporcionais às despesas 
com atividades-meio. Esse é um índice mais 
difícil de compreender, o esperado é que não 
houvesse relação estatística significativa entre 
esses índices.

Novamente, a sinistralidade influencia 
os custos e não as despesas, o que explicar não 
haver correlacionamento positivo. Porém, o 
fato de existir uma relação negativa indica que 
há uma relação proporcional negativa, isto é, o 
aumento de um dos índices implica na queda 
do outro. Aqui também surge a necessidade de 
revisão de dados e estudos futuros com fins de 
explicação e aprofundamento do tema.

Nos casos das autogestões, cooperativas 
médicas e medicinas de grupo, verificou-se 
uma correlação negativa entre número de be-
neficiários e liquidez corrente. Esse resultado 
leva ao pressuposto de que operações maio-
res apresentam menores índices de liquidez 
corrente, ou seja, a razão entre os bens e di-
reitos de um exercício e as obrigações dentro 
do exercício são menores, assim são operações 
onde o equilíbrio bens-direitos/dívidas é mais 
apertado.

No caso da correlação entre número de 
beneficiários e endividamento, já surgem re-
sultados que indicam correlação positiva. Des-
sa forma, operações maiores também tender a 
possuir maiores índices de endividamento. O 
endividamento é um indicador que leva em 
conta todo o universo da operação e não ape-
nas um exercício. Assim, esse resultado ratifica 
o anterior, mas amplia sua extensão temporal.

É importante salientar que isso não sig-
nifica que os resultados das OPS sejam nega-
tivos, ou seja, liquidez corrente menor que 1 e 
endividamento maior que 1 (passivo a desco-
berto) e sim que operações menores têm esses 
índices em melhor estado.
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Outro resultado esperado seria uma cor-
relação positiva entre número de beneficiários 
e sinistralidade, uma vez que parece normal 
que quanto mais segurados existam, maior a 
frequência de uso dos serviços das operado-
ras. De fato, a relação foi positiva em todos os 
casos, mas a significância estatística apareceu 
apenas para as cooperativas e medicina de 
grupo, o que pode ser explicado pelo peque-
no volume de participantes dos demais tipos 
de OPS quando comparados a estes. Pequenos 
números amostrais têm mais dificuldade de 
conseguir resultados significativos em testes 
estatísticos.

Em suma, é possível afirmar que esse 
trabalho de cunho exploratório possibilitou 
encontrar relações interessantes para o con-
texto pesquisado, porém carece de trabalhos 
posteriores que se aprofundem no campo dos 
relacionamentos encontrados, utilizando-se 
de aportes teóricos específicos e comparações 
com trabalhos similares.

De outra forma, também são necessárias 
metodologias quantitativas mais aprofunda-
das para compreender a direção desses rela-
cionamentos tais como o uso de modelagem 
de equações estruturais.
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O NASF NO MUNICíPIO DE FORTALEZA E A INTERVENçÃO 
DO PROFESSOR DE EDUCAçÃO FíSICA

THE NASF FORTALEzA OF THE CITY, AND THE INTERVENTION OF A 
PHYSICAL EDUCATION TEACHER

RESUMO

Trata da intervenção do professor de educação física no Núcleo de 
Apoio á Saúde da Família (NASF) como integrante de grande relevância 
na equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, agente 
comunitários de saúde, fisioterapeutas, assistente social e nutricionista, 
mostrando quais ações e procedimentos feitos pelo educador físico den-
tro das unidades de saúde. Trata-se de uma pesquisa quantitativa descri-
tiva. A população foi constituída por 07 indivíduos integrantes do NASF 
da Regional V, todos profissionais de educação física. Os dados foram 
coletados mediante um questionário, contendo 15 perguntas, onde os da-
dos foram tratados e analisados pela estatística analítica descritiva. Os re-
sultados foram que 71,4% dos educadores físicos são do sexo masculino; 
71,4% estão na faixa etária de 26 a 35 anos; 57,1% trabalham a 1 (um) ano 
no programa; 57,1% descrevem sua função como sendo a de desenvol-
ver atividades físicas e práticas corporais; 42,9% afirmaram que os agen-
tes comunitários de saúde (ACS) e nutricionistas como os profissionais 
que melhor contribuem para a execução seu trabalho; quanto ao público 
atendido, observou-se que 71,4% são idosos, com 57,1% dos educadores 
físicos que utilizam palestras como forma de intervenção.

Palavras-chave: Educador físico. Núcleo de Apoio á Saúde da Família. 
Saúde da família.

ABSTRACT

Deals with the intervention of teacher of physical education at the 
Núcleo de Apoio á saúde da Família (NASF) as part of great relevance in 
the multidisciplinary team composed mainly of doctors, nurses, community 
health agents, physiotherapists, social workers and dietitians, showing what 
actions and procedures done by physical educator into the health units. This 
is a descriptive quantitative research. The study population consisted of 07 
individuals members of the NASF in regional V, all physical education pro-
fessionals. Data were collected through a questionnaire containing 15 ques-
tions, where the data were processed and analyzed by descriptive analytical 
statistics. The results were that 71.4% of physical educators are male, 71.4% 
in the age group between 26 to 35 years, 57.1% work one year in the pro-
gram, 57.1% describe as their role to develop physical activity and body 
practices, 42.9% stated that the community health agents (ACS) and nutri-
tionists as the best professionals who contribute their work to implement; 
as the public served, it was observed that 71.4% are elderly, with 57.1% of 
physical educators who use lectures as an intervention.

Keywords: Physical education professionals. Núcleo de Apoio á Saúde da 
Família. Family health.
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1 INTRODUçÃO

O Programa de Saúde da Família (PSF) 
e o Núcleo de Apoio á Saúde da (NASF) tem 
como principal propósito reorganizar a prática 
da atenção à saúde em novas bases e substituir 
o modelo tradicional, levando a saúde para 
mais perto das famílias e, com isso, melhorar a 
qualidade de vida da população. Dentro desses 
programas está inserida uma equipe multipro-
fissional de diferentes áreas de conhecimento 
da saúde composta estruturalmente por mé-
dico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, 
agente comunitário de saúde (ACS), psicólogo, 
assistente social e professor de educação física.

Este trabalho tem como objetivos mos-
trar a intervenção do professor de educação 
física através de suas ações e procedimentos 
dentro NASF, reconhecendo sua inserção nes-
ses programas, procurando despertar o inte-
resse de outros educadores físicos para confir-
mar a importância do mesmo como promotor 
de atividades físicas e práticas corporais, sendo 
aceito como um profissional da área da saúde 
que tem grande influência num estilo de vida 
ativo da população no sentido de melhorar a 
qualidade de vida.

O estudo foi realizado nas unidades bási-
cas de saúde da Regional V em Fortaleza, com 
profissionais de educação física que trabalham 
no NASF, onde foi aplicado um questionário 
com questões fechadas com abordagem des-
critiva, visando o conhecimento da forma 
como cada educador físico atua no NASF.

2 ATRIBUIçõES DO PROFESSOR DE 
EDUCAçÃO FíSICA NO NASF

Como descrito no caderno de atenção 
básica (BRASIL, 2009) e complementado pela 
portaria nº 154 (BRASIL, 2008), é importante 
ao professor de educação física construir con-
ceitos e compreensões de saúde, a partir das 
experiências apresentadas ou construídas pela 
população referenciada a um território. Nesse 
sentido recomenda-se que o professor de edu-
cação física favoreça em seu trabalho a abor-
dagem da diversidade das manifestações da 

cultura corporal presentes localmente e as que 
são difundidas nacionalmente, procurando fu-
gir do aprisionamento técnico-pedagógico dos 
conteúdos clássicos da educação física, seja no 
campo do esporte, das ginásticas e danças, 
bem como na ênfase à prática de exercícios 
físicos atrelados à avaliação antropométrica e 
desempenho humano. 

Mas para que isso seja possível, é funda-
mental a participação dos demais profissionais 
do NASF e das Equipes de Saúde da Família 
(ESF) na construção de grupos para desenvol-
vimento de atividades coletivas que envolvam 
jogos populares e esportivos para que aconteça 
um processo de formação crítica do sujeito, da 
família ou das pessoas de referência da comu-
nidade. Desta forma, as diretrizes e ações do 
professor de educação física são: desenvolver 
ações individuais e coletivas relativas às prá-
ticas integrativas e complementares; veicular 
informação que visem a prevenção, minimiza-
ção dos riscos e a proteção à vulnerabilidade, 
buscando a produção do autocuidados; incen-
tivar a criação de espaços de inclusão social, 
com ações que ampliem o sentimento de per-
tinência social nas comunidades, por meio das 
ações individuais e coletivas referentes às prá-
ticas integrativas e complementares; propor-
cionar educação permanente em práticas inte-
grativas e complementares, juntamente com as 
ESF, sob a forma da co-participação, acompa-
nhamento supervisionado, discussão de caso 
e demais metodologias da aprendizagem em 
serviço, dentro de um processo de educação 
permanente; articular ações, de forma inte-
grada às ESF, sobre o conjunto de prioridades 
locais em saúde que incluam os diversos seto-
res da administração pública; contribuir para a 
ampliação e a valorização da utilização dos es-
paços públicos de convivência como proposta 
de inclusão social e combate à violência; iden-
tificar profissionais e/ou membros da comuni-
dade com potencial para o desenvolvimento 
do trabalho educativo em práticas integrativas 
e complementares, em conjunto com as ESF; 
capacitar os profissionais, inclusive os agentes 
comunitários de saúde, para atuarem como fa-
cilitadores ou monitores no processo de divul-
gação e educação em saúde referente às práti-
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cas integrativas e complementares; promover 
ações ligadas às práticas integrativas e comple-
mentares junto aos demais equipamentos pú-
blicos presentes no território (escolas, creches 
e outros); realizar atividades clínicas pertinen-
tes a sua responsabilidade profissional.

3 A PARTICIPAçÃO DO PROFESSOR DE 
EDUCAçÃO FíSICA COMO PROFISSIO-
NAL DA SAÚDE

A política nacional de promoção da 
saúde, portaria nº 687/GM, de 30 de março 
de 2006 (BRASIL, 2006), compreende que as 
práticas corporais são expressões individuais e 
coletivas do movimento corporal advindo do 
conhecimento e da experiência em torno do 
jogo, da dança, do esporte, da luta, da ginás-
tica. São possibilidades de organização, esco-
lhas nos modos de relacionar-se com o corpo e 
de movimentar-se, que sejam compreendidas 
como benéficas à saúde de sujeitos e coletivi-
dades, incluindo as práticas de caminhadas e 
orientação para a realização de exercícios, e as 
práticas lúdicas, esportivas e terapêuticas. A 
participação do professor de educação física 
na área da saúde favorece o aumento de ativi-
dades físicas e com isso a diminuição de do-
enças e outros males como trata Santos (2008, 
p. 18).

As doenças crônicas não transmissíveis 
estão se configurando um dos grandes 
males universais, atingindo países desen-
volvidos, em desenvolvimento e mesmo 
os ditos não desenvolvidos. Fatores de 
risco como sedentarismo, tabagismo e 
alimentação inadequados, diretamente 
relacionados ao estilo de vida, são res-
ponsáveis por mais de 50% do risco total 
de desenvolver algum tipo de doença crô-
nica, mostrando-se, nessas relações cau-
sais, mais decisivos que a combinação de 
fatores genéticos e ambientais. Dentre os 
fatores de risco, é possível observar que 
o sedentarismo mostra-se o fator com 
maior prevalência na população, inde-
pendentemente do sexo.

Fica evidente a importância de adotar 
um estilo de vida ativa que ajuda a controlar 
e a diminuir outros fatores de risco. O autor 
afirma que em 2002 a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estabeleceu alguns temas volta-
dos á políticas públicas de saúde que coloquem 
em foco a importância da prática de atividade 
física cotidiana como também a de exercícios 
físicos devidamente orientados. Essa orienta-
ção fica a cargo de um profissional da área de 
educação física evitando transtornos ao corpo 
causados por uma pessoa que não esteja de-
vidamente preparada para exercer tal função.

O professor de educação física atua na 
área da saúde sendo reconhecida a sua impor-
tância tanto pela população beneficiada como 
também pela própria equipe que trabalha com 
esse profissional. Para Miranda, Melo e Raydan 
(2007) a prática de atividade física é sem dúvi-
da indispensável para a obtenção de um estilo 
de vida ativo, e o professor de educação física, 
em parceria com os órgãos públicos de saúde, 
podem atuar diretamente nas comunidades, 
participando das suas vivências, necessidades 
e realidades das mesmas, trabalhando nos lo-
cais disponíveis para a prática de atividade fí-
sica, para que haja uma melhor qualidade de 
vida da população. Através do referido texto 
a autora mostra os resultados da pesquisa que 
objetivou analisar a opinião dos integrantes 
da equipe do PSF sobre a inserção do profes-
sor de educação física no programa e conhe-
cer a representação desse profissional como 
possível colaborador do PSF. E os resultados 
foram que 80% dos indivíduos consideraram 
muito importantes a inserção do professor de 
educação física no PSF e 20%, razoavelmente 
importante. As justificativas mais relevantes 
apontadas para essa inserção foram: elaborar 
e executar programas para promoção de esti-
lo de vida saudável (100%) e atuar nos grupos 
operativos (90%). Os idosos (90%), crianças e 
adultos (50% cada) e adolescentes (40%), re-
presentam, respectivamente, os ciclos mais 
necessitados da intervenção do professor de 
educação física.

De acordo com Silva e Barros (2010) 
as práticas corporais que visam á promoção 
de saúde pública são recentes, e estar tendo 
aplicação prática nos programas do governo 
como o PSF e o NASF que por sua vez tem a 
missão de ampliar as ações da atenção básica. 
Tal projeto tem como meta inserir profissio-
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nais de diferentes áreas para promover á saúde 
da população apoiando os PSF’s. Por isso deve 
observada pelo o professor de educação físi-
ca essa nova visão dos programas do governo 
direcionados para a sociedade já que a grande 
maioria da população não pratica atividade 
física, e os poucos que fazem, na maioria das 
vezes são mal orientados e fazem o exercício 
de forma inadequada para o seu perfil, podem 
não obter os benefícios da prática ou até ad-
quirir lesões. Ainda sobre a participação do 
professor de educação física nos programas do 
governo, Alcântara (2004) afirma que a atua-
ção do profissional de educação física no PSF 
consiste em promover um estilo de vida saudá-
vel através da atividade física, sendo um meio 
efetivo para a construção coletiva da qualidade 
de vida. Além disso, apresenta como finalidade 
deste profissional programar e realizar ativida-
des físicas dos grupos inseridos nas unidades 
de saúde, visando o exercício como terapia e 
como estímulo à adesão ao tratamento pelo 
meio da autoestima, consciência corporal, au-
tonomia na vida e em seu processo terapêuti-
co.

Para tanto, o professor de educação fí-
sica deve procurar meios que se articulem as 
redes sociais, a fim de elaborar e programar 
atividades que possam não só beneficiar a 
população como também promover estilo de 
vida saudável. Silva e Barros (2010) quando 
da finalização do seu texto, falam da extrema 
importância da inserção do educador físico 
quando se visa a estratégia de saúde pública. 
Porém, poucas práticas atendem a este objeti-
vo, e muitas das que existem necessitam de um 
olhar sistematizado e com seguidas avaliações 
com dados claros que demonstrem para a po-
pulação a importância e a necessidade de ade-
rir a atividades físicas para obter a qualidade 
de vida esperada.

4 METODOLOGIA

4.1 Sujeitos

Os participantes deste estudo foram 
professores de educação física que trabalham 

nos NASF´s da unidade básica de Saúde da 
Regional V, na cidade de Fortaleza/CE, carac-
terizando a população de professores de edu-
cação física aptos de participarem da pesquisa. 
O presente estudo não utilizou cálculo de ta-
manho amostral por se tratar da população de 
sujeitos investigados.

Para Amaral (2009) população são tota-
lidade de pessoas, animais, plantas ou objetos, 
da qual se podem recolher dados. É um grupo 
de interesses que se deseja descrever ou acerca 
do qual se deseja tirar conclusões. Este traba-
lho se enquadra numa pesquisa do tipo quan-
titativa, com abordagem descritiva.

4.2 Instrumento de coleta de dados

Os dados foram coletados através da 
aplicação de um questionário com questões 
fechadas, visando o conhecimento da forma 
como cada professor de educação física atua 
no NASF.

4.3 Procedimentos

Foi realizado um contato inicial com a 
secretaria municipal de saúde de Fortaleza/CE 
onde foi solicitada uma autorização para apli-
cação de um questionário nas unidades básicas 
de saúde da Regional V, a qual foi concedida. 
Posteriormente este pesquisador foi até as uni-
dades onde apresentou a autorização ao secre-
tário para a aplicação do questionário com os 
profissionais de educação física que atuam no 
NASF e a explicação do trabalho a ser efetua-
do, além da informação sobre a questão do si-
gilo absoluto quanto às questões respondidas, 
assim como o nome do entrevistado e a iden-
tificação do local onde o mesmo atua. Após os 
educadores físicos concordarem em participar, 
os questionários foram entregues pessoalmen-
te para que quaisquer dúvidas fossem tiradas. 
A participação foi voluntária e foram tomados 
todos os cuidados para preservar a identidade 
e a integridade física e moral dos indivíduos. 
Os dados foram analisados com os seguintes 
critérios estipulados: levantamentos dos itens 
respondidos; tabulação dos dados coletados; e 
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análise dos resultados, utilizando-se de gráfi-
cos para melhor visualização.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da pesquisa 07 (sete) pro-
fessores de educação física dos quais 71,4% são 
do sexo masculino e 28,6% do sexo feminino 
com 14,3% na faixa etária entre 18 a 25 anos,  
71,4% entre 26 a 35 anos, e 14,3% possuem de 
36 a 45 anos, como mostram os gráficos 1 e 2.

Gráfico 1 - Sexo dos participantes.

Masculino
Feminino

71,4%

28,6%

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 2 - Faixa etária dos participantes.

18 à 25 anos
26 à 35 anos
36 à 45 anos

71,4%

14,3%

14,3%

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3 - Tempo de formação dos profissionais.

4 ou mais anos
3 anos
2 anos

71,4%

14,3%

14,3%

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico 03 indica que 14,3% dos parti-
cipantes são formados em educação física a 2 
(dois) anos, 28,6% são formados a 3 (três) anos 
e 57,1% a mais de 4 (quatro) anos. Fica claro 
que os profissionais que estão a mais tempo no 
mercado de trabalho tem mais interesse em 
atuar em programas do governo.

Grafico 4 - Tempo de serviço no NASF.

Menos de 1 ano
1 ano
2 anos57,1%

14,3%

28,6%

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico 04 mostra em seus resultados 
que a maioria dos respondentes (57,1%) tra-
balham a um ano no programa, 28,6% traba-
lham a menos de um ano e a minoria 14,3% 
trabalham a dois anos. Fica evidente que com 
o passar dos anos mais profissionais de educa-
ção física estão sendo inseridos no NASF, pois 
esse programa só existe a 2 (dois) anos quando 
foi observado que a minoria estão trabalhando 
desde o início desse programa.

Gráfico 5 - O papel do educador físico no NASF.

Articular ações 
com a ESF

Proporcionar edu-
cação permanente

Desenvolver 
atividades físicas / 
práticas corporais

57,1%

28,6%

14,3%

0 10 20 30 40 50 60

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico 05 mostra que 57,1% afirma-
ram que o papel do educador  fisico no NASF é 
desenvolver atividades físicas e práticas corpo-
rais, 28,6% articulam ações com as Equipes de 
Saúde da Família e 14,3% proporcionam edu-
cação permanente que é o trabalho de articu-
lação entre o sistema de saúde e as instituições 
de ensino.

Gráfico 06 - Profissionais que ajudam no trabalho do 
professor de educação física no NASF.

ACS
Nutricionista
Fisioterapeuta

14,2%

42,9%

42,9%

0
10

20
30

40
50

Fonte: Dados da pesquisa.
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O gráfico 06 mostra que 42,9% dos 
professores de educação física afirmaram os 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) como 
o profissional que melhor contribui para a exe-
cução seu trabalho, 42,9% disse serem os nu-
tricionistas e 14,9% falaram que o profissional 
fisioterapeuta melhor contribui para o seu tra-
balho dentro do NASF.

Gráfico 07 - Público que o professor de educação física 
tem mais contato.

Crianças
Adultos
Idosos

14,3%

14,3%

71,4%

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico 07 apresenta que o trabalho 
do educador físico no NASF é direcionado a 
sociedade, ao serem perguntado sobre qual o 
público que esse profissional tem mais contato, 
foi constatado que os idosos com 71,4% são a 
maioria desse público dos usuários da Regio-
nal V, seguido dos adultos com 14,3% e das 
crianças com o mesmo percentual 14,3%. 

Gráfico 08 - Quais são as atividades mais praticadas no 
NASF pelos professores de educação física.

Palestras
Prescrição de 
exercícios
Caminhada

14,3%

28,6%

57,1%
0 10 20 30 40 50 60

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico 08 mostra através dos resul-
tados que as atividades que mais se praticam 
com esses usuários do NASF, são 57,1% utili-
zam palestras, 28,6% faz a prescrição de exer-
cícios e 14,3% pratica caminhada.

5.1 Discussão

Segundo a portaria GM nº 154, de 24 

de Janeiro de 2008 em seu artigo 3º (BRASIL, 
2008) a equipe do NASF deverá ser compos-
ta por profissionais da área da saúde. Dentre 
esses profissionais fica inserido o professor de 
educação física. 

Na pesquisa realizada na Regional V 
trabalham 07 (sete) profissionais de educa-
ção física onde 57,1% trabalham a 1 (um) 
ano no programa, 28,6% trabalham a menos 
de 1 (um) ano e a minoria 14,3% trabalham a 
2 (dois) anos. O resultado da pesquisa sobre 
a forma de inserção desses profissionais nes-
se programa mostra que não foi aberto um 
concurso público para o NASF já que 100,0% 
dos educadores físicos ingressaram através de 
indicação e posteriormente caso necessitasse 
prova de título.

Para Alcântara (2004), a atuação do pro-
fessor de educação física nos programas de 
atenção primária à saúde no caso o NASF, deve 
buscar promover um estilo de vida saudável 
através da atividade física e práticas corporais 
nas suas diferentes manifestações, formando 
um meio efetivo para a construção coletiva da 
qualidade de vida, cujos objetivos consistem 
em programar e fomentar a atividade física 
dos grupos operativos nas unidades de saúde, 
visando o exercício como estímulo ao trata-
mento através da autoestima, consciência cor-
poral, autonomia na vida e em seu processo te-
rapêutico, bem como articular as redes sociais, 
incluindo o PSF e o NASF no território, a fim 
de elaborar e programar projetos e atividades 
para a promoção de estilo de vida saudável.

Mediante os resultados da pesquisa rea-
lizada em relação ao papel do educador físico 
dentro do NASF ficou assim representado: que 
57,1% desenvolvem atividades físicas e práti-
cas corporais, 28,6% articula ações com as ESF 
e 14,3% proporcionam educação permanente 
que é o trabalho de articulação entre o sistema 
de saúde e as instituições de ensino. O trabalho 
de interdisciplinaridade no NASF é muito uti-
lizado e importante como afirma o caderno de 
atenção básica, Brasil (2009, p.18).

É o trabalho em que as diversas ações, 
saberes e práticas se complementam. 
Disciplinas implicam condutas, valores, 
crenças, modos de relacionamento que 
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incluem tanto modos de relacionamen-
to humano quanto de modos de relação 
entre sujeito e conhecimento. O prefixo 
“inter” indica movimento ou processo 
instalado tanto “entre” quanto “dentro” 
das disciplinas. A interdisciplinaridade 
envolve relações de interação dinâmica 
entre saberes. “No projeto interdiscipli-
nar não se ensina, nem se aprende: vive- 
se, exerce-se”. Ela deve ser entendida 
também como uma atitude de permeabi-
lidade aos diferentes conhecimentos que 
podem auxiliar o processo de trabalho e a 
efetividade do cuidado num determinado 
momento e espaço.

Através dos resultados da pesquisa sobre 
o trabalho de interdisciplinaridade da equipe 
multiprofissional do NASF, os profissionais de 
educação física disseram quais os profissionais 
que melhor contribui para a execução do seu 
trabalho, e o resultado foi que 42,9% dos edu-
cadores físicos afirmaram os agentes comuni-
tários de saúde como o profissional que me-
lhor contribui para a execução seu trabalho, 
42,9% afirmou serem os nutricionistas e 14,9% 
falaram que o profissional fisioterapeuta me-
lhor contribui para o seu trabalho dentro do 
NASF. 

O professor de educação física que tra-
balha no NASF tem a incumbência de estar 
fazendo o acompanhamento dessa população 
independente de qual seja a faixa etária dos 
mesmos, a forma de monitorar esses usuários 
podem ser determinadas pela a equipe multi-
profissional do NASF sendo estabelecido por 
dias, semanas, quinzenas ou meses dependen-
do da necessidade de cada grupo. Outro ponto 
relevante sobre a intervenção do professor de 
educação física no NASF é a sua participação 
em diversas atividades não só as conhecidas 
atividades físicas, mas, também em palestras, 
prescrição de exercícios, hidroginástica, cami-
nhada, jogos e recreação, tais atividades são 
praticadas nos postos de saúde em escolas e 
creches. A capacitação de outros profissionais 
que atuam na equipe do NASF para atuarem 
como monitor no desenvolvimento de ativi-
dades físicas na comunidade, é também umas 
das ações que são executadas pelo professor de 
educação física dentro do NASF.

6 CONSIDERAçõES FINAIS

Podemos afirmar que durante um século 
a situação da saúde pública no Brasil em forma 
de atendimento, sofreu inúmeras transforma-
ções que foram favoráveis à população, porém, 
percebe-se que essas melhorias demoraram 
muito tempo a se concretizar por falta de visão 
dos gestores dos órgãos responsáveis, já que 
durante décadas os investimentos relaciona-
dos á saúde foram resumidos em ações apenas 
curativas que por sua vez não tinha tanta eficá-
cia, pois seria necessário investir em ações que 
vão de saneamento básico até em capacitação 
da mão de obra qualificada.

A intervenção do professor de educação 
física no NASF para com a sociedade está tra-
zendo benefícios, sobretudo com a população 
idosa já que esse público é que os educadores 
físicos tem mais contato como mostra o re-
sultado da pesquisa que os idosos com 71,4% 
são a maioria desse público dos usuários da 
Regional V, seguido dos adultos com 14,3% e 
das crianças com 14,3%. Ainda sobre o assun-
to Miranda, Melo e Raydan (2007) comenta 
que a atividade física regular pode contribuir 
muito para evitar as incapacidades associa-
das ao envelhecimento, seu enfoque principal 
deve ser na promoção da saúde, porém, para 
indivíduos patológicos, a prática dos exercí-
cios orientados pode ser bem relevante para 
controlar a doença, evitar sua progressão ou 
reabilitar o doente. O estilo de vida ativo em 
adultos está associado a redução da incidência 
de várias doenças crônico-degenerativas e da 
mortalidade cardiovascular. Fala ainda que em 
crianças e adolescentes o maior nível de ati-
vidade física contribui para melhorar o perfil 
lipídico e metabólico, reduzindo assim, a obe-
sidade. Promover atividade física, do ponto de 
vista da saúde publica, na infância e na ado-
lescência, significa estabelecer uma base sólida 
para reduzir a prevalência do sedentarismo na 
idade adulta, contribuindo assim, para uma 
melhor qualidade de vida.   

O PSF juntamente com o apoio funda-
mental do NASF, são considerados uma das 
principais estratégias para serviços de reo-
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rientações das práticas profissionais visando 
a promoção da saúde, prevenção de doenças 
e reabilitação. Partindo do que foi dito pode-
mos deduzir que nesse momento a inserção 
dos profissionais da área de saúde do qual o 
educador físico faz parte, estar se concretizan-
do, já que apenas um profissional não é capaz 
de promover, prevenir e reabilitar ao mesmo 
tempo.

Observamos também, que esse novo 
modelo de saúde, marcado pela promoção de 
saúde, estabelece uma grande área para a atua-
ção do professor de educação física nos servi-
ços de saúde no em nosso país. Fato esse que 
foi confirmado com inserção desse profissio-
nal como componente de fundamental impor-
tância na equipe multiprofissional do NASF 
que tem como prioridades ações de prevenção 
e promoção da saúde através de atividades físi-
cas e práticas corporais. Para terminar, somos 
conscientes da importância da pratica de ati-
vidade física regular que contribui para uma 
tendência a vida saudável e que consequente-
mente vão diminuir os fatores de risco causa-
dores de doenças que cercam nossa população. 
Assim, o professor de educação física assume a 
responsabilidade de estar sendo útil a socieda-
de, como promotor de um estilo de vida ativo.
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QUADRINHOS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA LÚDICA 
DE EDUCAçÃO EM SAÚDE DAS ECTOPARASITOSES

COMICS AS A PLAYFUL PEDAGOGICAL TOOL IN HEALTH EDUCATION 
OF ECTOPARASITOSIS

RESUMO

Estratégias lúdicas em ações de educação em saúde de parasitoses 
podem trazer benefícios no combate e controle dessas doenças. O estu-
do propõe gibis educativos como ferramentas de educação em saúde das 
ectoparasitoses. Trata-se de estudo descritivo, amparado na teoria sócio-
-crítica da aprendizagem de Freire (1989), com gibis elaborados por alu-
nos da disciplina de parasitologia do curso de enfermagem de instituição 
de ensino superior de Fortaleza/CE, entre 2009 e 2011. Foram produzidos 
18 gibis, cujos personagens eram alunos caricaturados ou personagens 
conhecidos do público. As histórias abordam ciclos parasitários, meca-
nismos de transmissão, prevenção e tratamento e foram dramatizadas, 
aliando a linguagem escrita à oralidade de pequenos esquetes teatrais. 
Conclui-se que a transposição de informações técnicas utilizando gibis 
favorece maior aprendizado para os alunos elaboradores, habilitando- 
os a executar intervenções de educação em saúde e contribuindo para 
expandir o conhecimento da população acerca de doenças parasitárias, 
estabelecendo importantes ações de extensão comunitária.

Palavras-chave: Educação em saúde. Tungíase. Pitiríase. Pediculose. Ec-
toparasitose.

ABSTRACT

Ludic strategies actions in health education of parasites can provide 
benefits in the prevention and control of these diseases. The study proposes 
comics as educational tools for health education of the infestation. This is 
a descriptive study, supported in socio-critical learning Theory of Freire, of 
comics drawn by students of parasitology course of nursing Education Ins-
titution of Fortaleza, between 2009 and 2011. 18 comics were produced, in 
which the characters were caricatured students or characters well-known. 
The stories deal with parasitic cycles, mechanisms of transmission, preven-
tion and treatment and were dramatized, combining the written langua-
ge to oral small theatrical sketches. We conclude that the transposition of 
technical information through comics favors higher learning for students 
developers making them able to perform interventions and health educa-
tion contributes to expand people’s knowledge about parasitic diseases, esta-
blishing important community extension actions.

Keywords: Health Education. Tungiasis. Pityriasis. Lice infestations. Ecto-
parasitosis.
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1 INTRODUçÃO

Estratégias pedagógicas lúdicas visam 
estimular a atenção dos alunos, envolvendo- 
os na construção de aprendizagem significati-
va, evitando o modelo tradicional vertical de 
transmissão de informações, que engessa o co-
nhecimento repassado e adquirido. Materiais 
educacionais alternativos permitem diminuir 
a distância entre o facilitador e seu público, 
tornando-o agente ativo na aquisição desse co-
nhecimento (VILLA, 2006) e, por conseguin-
te, atuam como facilitadores da educação em 
saúde.

O processo de educar em saúde deve ser 
dinâmico. É necessária a compreensão de que 
seus propósitos se adaptarão conforme mu-
danças no paradigma no conceito de saúde, 
bem como na própria percepção desse concei-
to pelo usuário do serviço de saúde (MACIEL, 
2009). Torna-se imperativo, portanto, a adoção 
de tecnologias para a promoção da saúde que 
sejam adequadas aos interesses da população.

Dentre as principais metodologias ati-
vas usadas no processo de educação em saúde, 
destacam-se as rodas de conversa, palestras 
nas quais o público seja convidado a interagir 
com os palestrantes, dramatizações, uso de 
fantoches no contexto infantil e cartilhas.

O uso do lúdico é a melhor forma de 
transmissão de conhecimentos; auxilia 
no interesse, motivação, engajamento, 
avaliação e fixação do conteúdo apresen-
tado. O aprendizado ocorre dentro do 
‘mundo’ da criança, das coisas que lhes 
são naturais e importantes de fazer, que 
respeitam as características próprias da 
idade seus interesses e esquemas de ra-
ciocínio próprio (RAMPASO et al., 2011, 
p. 784).

Para a realização desse estudo, optou-se 
pelo uso de histórias em quadrinhos ou gibis 
educativos, instrumentos ainda pouco explo-
rados pela literatura especializada.

As histórias em quadrinhos são defini-
das como imagens pictóricas e outras justa-
postas em sequência deliberada, destinadas a 
transmitir informações e/ou a produzir uma 
resposta no espectador (OLIVEIRA, 2008). 
Sua particularidade enquanto ferramenta pe-

dagógica encontra-se na combinação de duas 
formas ricas de expressão cultural: a literatura 
e as artes plásticas; ademais, possui um com-
ponente visual permanente de tempo e espaço, 
essencial na fixação de conceitos; são, ainda, 
esteticamente atraentes, tornando o aprendi-
zado mais divertido (TÔRRES, 2011). 

Os quadrinhos são meios de comunica-
ção essenciais no alcance e sensibilização das 
populações, em especial as mais jovens, pro-
duzindo efeitos significativos na mentalidade 
da coletividade, utilizando a transposição lú-
dica de conhecimentos, em um exercício de 
pedagogia libertadora, permitindo sua apli-
cabilidade em vários contextos. “A facilidade 
com que a história em quadrinhos comunica 
conhecimentos científicos está relacionada ao 
fato de que ela transmite informações de for-
ma atrativa, divertida e facilita a memorização 
de conceitos”. (REBOLHO; CASAROTTO; 
JOÃO, 2009, p. 49)

Assim, se bem explorados, têm poten-
cial para contação de histórias e transmissão 
de mensagens, bem como o de servir como in-
termédio para abordar conceitos e disciplinas 
complexas e difíceis, a exemplo da Parasitolo-
gia, que busca estudar os parasitas, seus hospe-
deiros e a relação entre eles. 

O presente estudo propõe a construção 
de histórias em quadrinhos como ferramenta 
educativa lúdica de ectoparasitoses, partindo 
da observação e análise da epidemiologia des-
sas doenças parasitárias em nosso contexto. 

As ectoparasitoses possuem destaca-
da prevalência no Brasil, relacionando-se aos 
bolsões de pobreza, setores nos quais a escola-
ridade é baixa e o acesso aos serviços de saú-
de escassos, sendo comumente negligenciadas 
pela população e pelos profissionais de saúde 
(CARVALHO et al., 2012). Infestações por 
piolhos, por exemplo, ocorrem em cerca de 
40% da população pertencente às periferia e 
núcleos pobres de Fortaleza (HEUKELBACH 
et al., 2005). 

Ademais, o uso de instrumentos lúdicos 
para transmissão de informações à população 
relacionadas à saúde, sua promoção e manu-
tenção é de estrema importância. Exemplo 
disso são cartilhas, cartazes e panfletos dispo-
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nibilizados e distribuídos na rede de atenção 
primária em saúde, voltados para diversos 
assuntos, tais como HIV/AIDS, dengue, han-
seníase, tuberculose. Propõe-se então as his-
tórias em quadrinhos como instrumento de 
informação e transformação da realidade de 
uma população. 

Busca-se ainda aproximar a atuação da 
enfermagem em ações de extensão junto à co-
munidade por meio da capacidade de transfor-
mação pela educação em saúde, contribuindo 
na humanização dos profissionais, na medida 
em que se tornam mais cientes das necessi-
dades da população a que atende, bem como 
mais apta a produzir materiais inovadores 
para a promoção da saúde, em variados con-
textos sociais. Assim, aponta-se como objetivo 
desse estudo apresentar o uso de gibis educati-
vos como ferramenta de ensino e instrumento 
de educação em saúde das ectoparasitoses.

2 METODOLOGIA

Estudo descritivo, que analisou quadri-
nhos educativos produzidos pelos alunos da 
disciplina de parasitologia do curso de enfer-
magem de uma instituição de ensino superior 
em Fortaleza/CE entre os anos de 2009 e 2011, 
com temáticas voltadas às ectoparasitoses de 
incidência local.

A pesquisa fundamentou-se em Paulo 
Freire e na teoria sócio-crítica da aprendiza-
gem, adequada para subsidiar a educação em 
saúde como instrumento de emancipação do 
homem, buscando um educar que faça do ho-
mem um ser cada vez mais consciente, um 
educar crítico e criticizador (FREIRE, 1989).

A construção de instrumentos de edu-
cação em saúde requer, entre vários aspectos 
importantes a ser contemplados, bom conhe-
cimento sobre o destinatário daquelas infor-
mações. Freire (1980, p. 34) explica que “para 
ser válida, a educação deve considerar a vo-
cação ontológica do homem – vocação de ser 
sujeito – e as condições em que ele vive: em tal 
lugar exato, em tal momento, em tal contexto”.

No período de 2009 a 2011, alunos da 
disciplina de parasitologia de um curso de en-

fermagem foram desafiados a trabalhar infec-
ções por ectoparasitas como piolhos, pulgas, 
ácaros e sarnas de forma lúdica, promovendo 
interdisciplinaridade entre conteúdos básicos 
e aplicados da disciplina visando a constru-
ção de ferramenta avaliativa integrante de um 
modelo de educação centrado no aluno. Fo-
ram considerados conceitos relacionados aos 
aspectos parasitários, anatomofisiopatologia, 
imunologia, farmacologia e epidemiologia 
dessas doenças.

Os temas foram selecionados de acordo 
com a significativa incidência que os mesmos 
apresentam, em especial entre as populações 
mais carentes do estado do Ceará (HEUKEL-
BACH et al., 2008). A partir dessa definição, os 
alunos foram divididos em grupos, com liber-
dade de atuação para criar e os trabalhos ge-
rados coletivamente foram dramatizados em 
pequenos esquetes teatrais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram elaborados 18 gibis educativos 
abordando pulgas, ácaros, piolhos e carrapa-
tos, conforme distribuição da tabela 01. 

Tabela 01 – Distribuição dos gibis pelos assuntos abor-
dados. Fortaleza-CE, 2012.

Parasito Gibis %

Pulgas 5 27,8

Ácaros 5 27,8

Piolhos 4 22,2

Carrapatos 4 22,2

Total 18 100,0

Fonte: Dados da pesquisa.

A definição dos personagens-atores das 
histórias variou desde a utilização de perso-
nagens inéditos para a evolução da história (5 
gibis trouxeram essa proposta), personagens 
conhecidos e carismáticos entre o público in-
fantil, tais como Turma da Mônica, presente 
em 4 gibis (22,2%), Os Simpsons, em 2 gibis 
(11,1%) e os próprios alunos como protagonis-
tas (11,11%). A linguagem trabalhada buscou 
ser clara, didática e lúdica, com uso de expres-
sões regionais e reforçada com imagens para 
fixação do conteúdo. 
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Em relação ao conteúdo, atenção espe-
cial foi direcionada para características mor-
fológicas dos parasitas e peculiaridades ta-
xonômicas para eventual distinção de outros 
agentes etiológicos, ciclos de vida, meios de 
transmissão, sinais e sintomas, formas de diag-
nóstico clínico e/ou laboratorial, bem como 
tratamento. Um item essencial e abordado em 
todos os gibis foram as medidas profiláticas, 
imprescindíveis para instrumentalizar a po-
pulação de informações que contribuam para 
a modificação de seus hábitos e consequente 
incorporação no cotidiano de promoção da 
saúde.

As histórias possuíam roteiro bem estru-
turado, onde o desfecho transmite situações 
nas quais ocorreram o aprendizado, geralmen-
te por meio da evolução da cura dos persona-
gens e mudanças nos paradigmas da promo-
ção da saúde dos envolvidos.

Figura 1 - Gibi “Piolho”, 2011.

A criação de personagens inéditos mos-
trou uma faceta relevante do processo de cons-
trução de histórias em quadrinhos: a transfor-
mação do conhecimento e a transformação do 
seu construtor. A criação de um gibi possui 
intrínseca a si um processo de aprendizagem; 

para que o conhecimento possa ser transmi-
tido ele precisa antes, ser adquirido: “criamos 
assim como o artesão trabalha o barro: trans-
formando a matéria e, ao mesmo tempo, trans-
formando-se” (CARUSO; SILVEIRA, 2009, p. 
226). Esse processo de construção colaborativa 
permite aos alunos aprender para poder ensi-
nar, reforçando o processo dialético de ensino 
aprendizagem; com a experiência, os alunos se 
tornam mais seguros em relação ao conteúdo 
estudado, capacitando-se para práticas de edu-
cação em saúde

Figura 2 - Gibi “Juquinha e o Piolho”, 2009.

A utilização de personagens criados por 
eles próprios denota envolvimento e percep-
ção da realidade, na medida em que lhes per-
mite total liberdade para trabalhar o contexto 
econômico e social, mostrando-se, também, 
como um mecanismo versátil de comunica-
ção com o público alvo. É, portanto, “valiosa 
estratégia para a descentralização das ativida-
des comunicativas promovidas por programas 
de saúde, além de possibilitarem a participa-
ção de diferentes grupos sociais nas etapas do 
processo comunicativo” (SANTOS; RIBEIRO; 
MONTEIRO, 2012, p. 216). Ademais, sua 
construção é decorrente do contato com a re-
alidade.
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Figura 3 - Gibi “As sarnas de Luiza”, 2010.

Sob outra ótica, personagens conhecidos 
do público inspiram sentimentos como con-
fiança, segurança, aceitação de ideias; são, por-
tanto, uma via hábil para a construção de ma-
teriais educativos e de divulgação, posto que 
também geram no público a sensação de iden-
tificação e transferência de responsabilidades, 
afinal, os artifícios visuais são poderosos veí-
culos de comunicação sobre valores sociais e 
morais, compondo um código socialmente 
aceito e compreendido (OLIVEIRA, 2007).

O direcionamento dos gibis para essa fai-
xa etária infantil permite mudanças no cenário 
de comportamentos em saúde de forma multi-
geracional, na medida em que as crianças leem 
esse conteúdo e transmitem, ao seu modo, aos 
pais. Gera-se, ainda, o debate em nível escolar, 
criando uma rede de retroalimentação na qual 
toda a coletividade aumenta seus conhecimen-
tos, em um modelo emancipador (FREIRE, 
1980). A educação em saúde, por meio desse 
instrumento, apresenta-se como ferramenta 
capaz de atuar no desenvolvimento intelectual 
da população e na promoção de conhecimen-
tos que favoreçam o exercício da cidadania.

Outro aspecto decorrente do uso dos 
personagens conhecidos diz respeito à em-
patia. Com a apresentação de um elemento 
conhecido do público leitor, diminui-se a dis-

tância gerada pela rigidez da linguagem técni-
ca própria da disciplina, o que facilita a com-
preensão e internalização do conteúdo por 
parte do leitor; supre, portanto, uma carência 
identificada junto aos agentes comunitários 
de saúde, que à medida que se familiarizam 
com sua atividade tendem a fazer uso de lin-
guagem biomédica, distanciando-se da popu-
lação (FRACOLLI; CHIESA, 2010). Os gibis, 
assim, ajudam a promover o desenvolvimento 
de um raciocínio crítico na comunidade e no 
ambiente familiar, pois a partir do debate e da 
retroalimentação das informações, aumentam 
o conhecimento. 

Na construção de histórias em quadri-
nhos voltados para educação em saúde, torna-  
se necessário que a mensagem a ser passada 
para o público leitor produza efeito a conten-
to. Assim, o uso de termos técnicos deverá ser 
limitado a sua adequada compreensão. Logo, 
termos técnicos como “asséptico”, “tungíase”, 
“coproparasitológico”, devem ter seu significa-
do esclarecido, para que os leitores não percam 
o fio condutor da história e, com isso, se de-
sinteressem pela mensagem a ser transmitida. 
Nota-se a essencialidade da linguagem sim-
ples e lúdica na construção das histórias. Eles 
possuem a mesma capacidade de transmitir e 
permitir a internalização de conceitos quando 
comparados aos textos tradicionais científicos; 
são, no entanto, bem mais atraentes (REBO-
LHO; CASAROTTO; JOÃO, 2009).

Figura 4 - Gibi “Cuidado com o bicho de pé!”, 2009.
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A construção dos gibis educativos valo-
rizou os conhecimentos científicos  adquiridos 
em sala de aula e nos livros-textos, mantendo 
o rigor técnico e científico das informações a 
serem repassadas. A despeito de uma lingua-
gem mais coloquial, os conceitos, por mais 
basilares que fossem, eram corretos, para não 
prejudicar o desenvolvimento do raciocínio e 
aquisição do conhecimento. Apenas assim os 
quadrinhos poderão ser bons materiais edu-
cativos e de divulgação (FREITAS; REZENDE 
FILHO, 2011; ROSSI, et al., 2012).

As histórias em quadrinhos favorecem 
maior aprendizado para os alunos que os 
confeccionaram, tornando-os habilitados a 
executar intervenções de educação em saúde 
e contribuindo para ampliar o conhecimento 
da população acerca das ectoparasitoses. Tam-
bém como reflexo dessa estratégia, pode-se 
beneficiar a comunidade, que passa a conhe-
cer um pouco mais dessas doenças. O fato de 
a linguagem ser bastante acessível e ricamente 
ilustrada faz com que esse aprendizado ocorra 
de forma lúdica, não cansando o leitor, e aju-
dando na sedimentação e internalização desse 
conteúdo. Com isso, o forte poder que esses 
instrumentos de educação podem estabelecer 
em ações de extensão comunitária.

4 CONCLUSÃO

O uso dos quadrinhos educativos como 
instrumento pedagógico lúdico no processo 
de ensino-aprendizagem traz inúmeras van-
tagens, permitindo aproximação da academia 
com a comunidade, na medida em que os alu-
nos, para confeccionarem suas histórias em 
quadrinhos, precisam além de conhecer os 
aspectos técnico-científicos pertinentes às pa-
rasitoses abordadas se apropriarem da epide-
miologia, comportamentos e crenças de saúde 
da população – que são bastante dinâmicos. 
Em suma, necessitam conhecer não somente 
o parasita, mas seu hospedeiro (o homem) e 
a forma como interagem entre si, na autêntica 
definição de parasitologia. 

Em vista da interdisciplinaridade neces-
sária para maior compreensão dos temas, os 

alunos são levados a estudar outros assuntos, 
como fisiologia, patologia, imunologia, o que 
contribui para uma formação mais sólida do 
futuro profissional enfermeiro. A partir de 
casos práticos que inspiram ou orientam a 
realização dos gibis educativos, os alunos se 
tornam mais capacitados para realizar inter-
venções de educação em saúde junto às comu-
nidades-alvo. 

Sugere-se, a partir dos inúmeros bene-
fícios decorrentes da criação e utilização dos 
gibis como ferramentas educativas, sua distri-
buição e aplicação em escolas e Organizações 
Não Governamentais. Atividades de extensão 
à comunidade aproximam, mais ainda, a Insti-
tuição de Ensino de seu nicho, e têm bom im-
pacto como estratégia de desenvolvimento da 
responsabilidade social junto às comunidades 
a ela circunvizinhas ou a ela vinculadas.
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HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ITBI E A APLICAçÃO DO 
PRINCíPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA 

AMPLA DEFESA

HYPOTHESIS OF ITBI INCIDENCE AND APPLICATION OF THE CON-
TRADICTORY AND DEFENSE WIDE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE

RESUMO

Será analisado o ITBI, suas figuras típicas, o contribuinte, a sua mo-
dalidade de lançamento, as suas alíquotas e a sua base de calculo. Por fim, 
e chegando ao tema central do presente trabalho, será analisado qual o 
momento correto para o fato gerador ou a hipótese de incidência do ITBI 
e a efetividade ou não do principio do contraditório e da ampla defesa 
uma vez que tal abordagem ainda é algo que causa grandes controvérsias 
no mundo tributário. O presente trabalho tem ainda o objetivo de ana-
lisar o ITBI na seara jurídica através de pesquisas do tipo bibliográfica e 
documental.

Palavras-chave: Imposto sobre a transmissão de bens imóveis - ITBI.  
Direito tributário.

ABSTRACT

ITBI be analyzed, its typical figures, the taxpayer, their mode of re-
lease, their rates and the basis for calculation. Finally, and coming to the 
central theme of this work, which will be considered correct time for the 
event or the hypothesis of the impact and effectiveness ITBI or not the prin-
ciple of contradictory and full defense since this approach is still something 
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1 INTRODUçÃO

Tem o presente artigo o objetivo ge-
ral de analisar o imposto sobre a transmissão 
“inter vivos” de bens imóveis e direitos a eles 
relativos (ITBI) na seara jurídica. Quanto aos 
objetivos específicos, aponta-se fazer sobre o 
ITBI um breve arrazoado sobre: o seu concei-
to; a forma do seu lançamento; quem é o seu 
contribuinte; suas alíquotas e base de calcu-
lo; a sua função; a sua hipótese de incidência 
de acordo com os preceitos constitucionais e 
de acordo com o Código Tributário Nacional 
(CNT); o posicionamento do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ); a sua hipótese de incidên-
cia de acordo com os princípios econômicos 
e de acordo com o §7º da constituição federal 
(CF/88), bem como a efetividade ou não do 
principio do contraditório e da ampla defesa 
no momento de seu lançamento.

No primeiro capítulo faz-se uma expla-
nação em torno do conceito, bem como dos 
aspectos que permeiam os impostos, como 
o lançamento, contribuinte, alíquota e base 
de cálculo. No segundo capítulo, inicia-se fa-
zendo uma abordagem de qual a função deste 
imposto, para em seguida explorar as diver-
sas correntes que existem acerca do momen-
to correto para o surgimento do fato gerador 
do tributo, oportunidade em que é feita uma 
análise de posicionamentos doutrinários e 
jurisprudenciais. No terceiro capítulo faz-se 
uma explanação do que sejam estes princípios 
constitucionais, para em seguida correlacioná- 
los com o lançamento do ITBI.

2 CARACTERISTICAS GERAIS DO IM-
POSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “IN-
TER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREI-
TOS A ELES RELATIVOS – ITBI

O imposto sobre a transmissão “inter 
vivos” de bens imóveis e direitos a eles relati-
vos – ITBI – é da competência dos municípios. 
Assim, a constituição federal em seu artigo 
156, inciso II, outorgou a cada ente municipal 
a competência para a instituição do imposto.

Nesta senda, traz-se a colação o artigo 

do texto constitucional supra mencionado, 
que assim dispõe:

Art. 156. Compete aos Municípios insti-
tuir impostos sobre:
II - transmissão “inter vivos”, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direi-
tos reais sobre imóveis, exceto os de ga-
rantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição; (BRASIL, 1988, p. 116)

Assim, antes de quaisquer preleções, ne-
cessário se faz trazer à baila a conceituação do 
que seja bem imóvel, uma vez que conforme se 
depreende, a constituição utilizou-se de conte-
údo disposto no direito civil.

Desta feita, são considerados bens imó-
veis aqueles que não podem ser transportados 
sem alteração de sua substância, ou seja, são 
aqueles que não podem ser transportados de 
um lugar para o outro sem destruição. Regis-
tre-se ainda que são considerados bens imó-
veis por natureza o solo com sua superfície, os 
seus acessórios, compreendendo as árvores e 
frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo. 
Já os imóveis por acessão física consistem em 
tudo que homem pode incorporar permanen-
temente ao solo, como a semente lançada à 
terra, os edifícios e construções, de modo que 
não se possa retirar sem destruição.

Com isso, percebe-se que é necessário 
buscar no direito civil o que seja bem imóvel e 
como se transmite e adquire sua propriedade, 
uma vez que o inciso II do artigo 156 da CF/88 
traz em seu texto as expressões transmissão e 
aquisição. 

Como contribuinte deste imposto, veri-
fica-se que este pode ser uma pessoa física ou 
jurídica, sendo certo que o CTN, optou por 
deixar ao encargo do município a escolha de 
quem será o responsável pelo seu recolhimen-
to.

Neste sentido, o art. 42 da Lei 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 (CTN), dispõe que  
contribuinte do imposto é qualquer das partes 
na operação tributada, como dispuser a lei.

No que concerne a espécie de lançamen-
to, verifica-se que o ITBI, diferentemente do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri-
torial Urbana (IPTU), tem o seu lançamento 
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efetivado através de declaração do contribuin-
te, onde as alíquotas utilizadas serão definidas 
pelo legislador, através de lei ordinária, uma 
vez que não existem limites constitucionais 
para sua fixação.

Deverão ainda ser respeitados os prin-
cípios constitucionais tributários como a pro-
porcionalidade e igualdade, quando da esti-
pulação dos valores referencias das alíquotas, 
pois conforme consabido não deve tal imposto 
ter o efeito confiscatório.

Outro ponto que merece uma atenção 
toda especial, consiste na questão de se saber 
qual o valor que será utilizado como base de 
cálculo, uma vez que existem dois referenciais, 
a saber: o valor de mercado e o valor venal.

O primeiro deles consiste no valor fi-
xado e/ou declarado pelas partes quando da 
realização do negócio, uma vez que as partes 
são livres para contratar, fato que acaba por in-
viabilizar ao fisco de saber se realmente aquilo 
que é declarado pelo contribuinte por meio do 
contrato condiz com a realidade do negócio 
jurídico.

Já o valor venal, tem sua distinção pelo 
simples fato de que quem determina o valor 
do imóvel é o mercado, e não as partes con-
tratantes, através de estudo e análise de todas 
as suas variantes, oportunidade em que se ob-
servará que o provável valor venal do imóvel 
será aquele que poderá ser alcançado através 
de uma realização de compra e venda.

3 MOMENTO DA HIPOTESE DE INCI-
DENCIA DO ITBI

Passadas estas considerações, percebe-se 
de forma incontestável e sem maiores esforços 
intelectivos que a função do ITBI é majorita-
riamente fiscal, tendo como objetivo principal 
angariar recursos financeiros para o fisco mu-
nicipal.

Nesse contexto, de arrecadação para os 
cofres municipais, uma questão de grande im-
portância para o entendimento e materializa-
ção do presente imposto, consiste no fato de 
saber qual o fato gerador do ITBI.

Na lição de Barreto (1997, p.333-334), 

tem-se o seguinte:

A primeira consideração necessária, re-
lativamente à hipótese de incidência do 
chamado “imposto de transmissão de 
imóveis”, consiste em enfatizar que esta, 
por força de seu protótipo constitucional, 
deverá conceituar realidade integrada 
por elementos vários, que não constituirá 
somente no ato de transmitir, nem no de 
transmissão ser de inter vivos, nem ape-
nas na natureza desse ato (oneroso), que 
tem por objeto um imóvel, por natureza 
ou por acessão física”. Essa, em síntese, 
deverá ser a consistência material da hi-
pótese de incidência desse imposto, em 
face do que estatui a norma constitucio-
nal, que o prefigurou de modo preciso.

Outros, porém defendem posição con-
trária ao arcabouço constitucional, ao afirma-
rem que pouco importa as formalidades do 
direito civil, no que concerne à transferência 
no cartório de registro de imóveis, do imóvel 
objeto de tributação, pois o que realmente in-
teressa é capacidade contributiva do adquiren-
te do bem, sendo esta o elemento primordial 
para a incidência da norma fiscal.

Neste sentir, assim afirma de Moraes 
(1973, p. 348 apud LOBO, 2002, p. 108):

É que a transcrição é mero ato unilateral, 
sem prazo para sua concretização, que 
fica à livre vontade das partes. É eviden-
te que desde que o negócio jurídico seja 
perfeito, sem nenhum vício, nada impede 
a cobrança do imposto. O Poder Público 
não pode deixar a incidência do tributo 
ao arbítrio dos interessados, que pode-
riam ou não levar os atos firmados a re-
gistro.

Baseado nisso, percebe-se existir uma 
controvérsia quanto ao momento de inci-
dência do ITBI, uma vez que alguns autores 
defendem como fato gerador do imposto o 
momento da transcrição no cartório do título 
aquisitivo do imóvel. Já outros defendem que a 
simples promessa de compra e venda seria ato 
suficiente e bastante para configurar a hipótese 
de incidência do tributo.

No caso da primeira corrente qual seja a 
dos que defendem o arquétipo constitucional 
(art. 156, II), e, por conseguinte a transcrição 
no registro imobiliário como fato gerador do 
ITBI, digno de nota é o fato de que tal posição 
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advém de um posicionamento que busca a se-
gurança jurídica nas relações, uma vez que em 
se admitir o contrario estariam os operadores 
afrontando o principio da legalidade, um dos 
princípios basilares de nosso ordenamento.

Registre-se por oportuno, que tal legali-
dade é corroborada pelo artigo 110 do CTN, 
que traz em seu texto que a lei tributária não 
poderá alterar a definição, de institutos e con-
ceitos de direito privado, utilizados, pela cons-
tituição federal, pelas constituições dos esta-
dos, ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal 
ou dos municípios, para definir ou limitar 
competências tributárias.

Desta feita, para o direito civil, a trans-
missão da propriedade imóvel, somente se 
verifica pela inscrição do respectivo título no 
competente registro imobiliário, fato este que, 
para seus defensores, acaba por encerrar qual-
quer dúvida porventura existente, uma vez que 
conforme visto alhures, o artigo 110 do CTN, 
informa em seu texto que a lei tributária não 
poderá alterar as definições da lei civil, o que 
acabaria fulminando por completo qualquer 
posição em contrario.

Assim, para os defensores desta corren-
te, que, diga-se de passagem, é a posição majo-
ritária, o título aquisitivo enquanto não levado 
a registro não produz efeitos de transmissão, 
ou seja, no que concerne a propriedade do 
imóvel não existirá qualquer modificação ou 
alteração.

Comunga com esta tese o STJ, ao afir-
mar que o fato gerador do ITBI ocorre quando 
da transcrição do competente título no cartó-
rio de imóveis, veja-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMEN-
TAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE 
BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. RE-
GISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁ-
RIO. SÚMULA 83/STJ.
1. “O fato gerador do imposto de trans-
missão de bens imóveis ocorre com a 
transferência efetiva da propriedade ou 
do domínio útil, na conformidade da Lei 
Civil, com o registro no cartório imobili-
ário” (RMS 10.650/DF, Rel. Min. Francis-
co Peçanha Martins, DJU de 04. 09.2000).
2. “Não se conhece de recurso especial 
pela divergência, quando a orientação do 
Tribunal se firmou no mesmo sentido da 
decisão recorrida” (Súmula 83/STJ).

3. Agravo regimental improvido. (STJ 
– AgRg nos EDcl no Ag 717.187 / DF - 
23/03/2006).

Arrematando a questão Barreto (1997, 
p.335-336) assim leciona:

Enquanto não levado a registro, enquan-
to não transcrito, o título aquisitivo da 
propriedade não produz efeitos de trans-
miti-la; não provoca modificação jurídica 
relativamente à propriedade imobiliária. 
Vale dizer, antes da transcrição não há 
transmissão, ainda supondo a existência 
de instrumento apto para tanto.
Disso não se conclua, entretanto, que o 
fato predefinido na Constituição coinci-
da com o ato jurídico, da transcrição que, 
pelo nosso ordenamento jurídico, é o mo-
dus acquisitonis da propriedade, a forma 
solene pela qual se opera a a transferência 
da propriedade dos bens imóveis.
Se é de solar evidencia que o fato descrito 
na norma constitucional não configura o 
mero negócio jurídico que tem por ob-
jeto a transferência da propriedade, não 
se traduzindo nos títulos translativos do 
direito de propriedade - porque só por 
estes não se opera a “transmissão de bens 
imóveis” – convém ressaltar que o fato 
contido no enunciado constitucional não 
corresponde ao ato jurídico de transcri-
ção do titulo translativo, propriamente 
dito, que é ato estatal e, assim, não pode-
ria constituir fato imponível de imposto.

Já os defensores da segunda corrente, 
qual seja, a da manifestação da capacidade 
contributiva do adquirente como mola pro-
pulsora para o fato gerador do ITBI, entendem 
que a transcrição no cartório de registro de 
imóveis, é apenas uma formalidade dispen-
sável, uma vez que a compra e venda declara 
no ato de sua feitura a capacidade contributiva 
que nele se revela.

Fundamentando seu posicionamento, 
invocam ainda o artigo 109 do CTN, que traz 
em seu bojo a seguinte redação:

Art. 109 – Os princípios gerais de direito 
privado utilizam-se para pesquisa da de-
finição, do conteúdo e do alcance de seus 
institutos, conceitos e formas, mas não 
para definição dos respectivos efeitos tri-
butários. (BRASIL, 1966, p. 249)

Tal artigo ventila a hipótese da inter-
pretação econômica, que dentre outras coisas 
possibilita ao legislador ordinário de cada ente 
político conferir, aos institutos de direito pri-
vado, efeitos diferentes para fins tributários.
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Desta feita, através da interpretação eco-
nômica do ato praticado, se este traduzir-se em 
compra e venda, o ITBI poderia ser exigido. 
Assim, como consequência o compromisso de 
compra e venda, desde que devidamente pago 
em sua integralidade, também, ensejaria a co-
brança do imposto. Assim, tanto o compro-
misso quitado, quanto a escritura de compra 
e venda não registrada produzem o mesmo 
efeito econômico, ensejando ao comprador a 
idêntica fruição do benefício econômico do 
bem.

Os defensores desta tese lecionam ainda 
que sendo o ITBI um imposto de função pura-
mente fiscal, deve seu fato gerador estar alicer-
çado no fato de realidades econômicas aptas a 
suportar o encargo tributário.

Já era esse o entendimento Araújo (1954, 
p. 48 apud LOBO, 2002, p. 108):

A lei fiscal não examina se a compra e 
venda se reveste das formalidades intrín-
secas e extrínsecas exigidas pelo direito 
privado; antes, encara o conteúdo econô-
mico do ato, porque este elemento cons-
titui a condição essencial e indispensável 
para a incidência do imposto. Pode-se, 
pois, dizer que, quando a lei fiscal declara 
a compra e venda sujeita ao imposto de 
transmissão, não se refere ao ato jurídi-
co propriamente dito, mas à capacidade 
contributiva que nele se revela.

Corroborando com este entendimento 
existem ainda estudiosos que defendem a pos-
sibilidade da hipótese de incidência do ITBI 
antes da transcrição do titulo no respectivo 
cartório de registro imobiliário, entretanto não 
lastreado pelo artigo 109 do CTN combinado 
com o principio da capacidade contributiva, 
mais pelo fato de se aplicar o parágrafo sétimo 
do artigo 150 da constituição federal.

Nesta senda, assim dispõe o parágrafo 
sétimo do artigo 150 da carta magna:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios:
§ 7.º A lei poderá atribuir a sujeito pas-
sivo de obrigação tributária a condição 
de responsável pelo pagamento de im-
posto ou contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada 
a imediata e preferencial restituição da 
quantia paga, caso não se realize o fato 

gerador presumido. (BRASIL, 1988, p. 
111).

Tal dispositivo foi inserido na constitui-
ção através da emenda constitucional 03/93, 
onde através deste dispositivo vislumbra-se a 
possibilidade da substituição tributária para 
frente, ou seja, progressiva.

Consiste a substituição tributária, no 
instituto utilizado pela legislação, na qual o 
ter-se-ia antecipação da incidência do imposto 
com relação a operações sucessivas, sendo que 
cada qual seria em tese objeto de tributação, e, 
para tanto, seria eleito como sujeito passivo o 
substituto tributário.

Desta feita, utilizando este balizamento 
constitucional, o ato negocial de alienação do 
bem imóvel seria o ato suficiente para se ter 
a hipótese de incidência do tributo em ques-
tão, uma vez que seria neste ato que ter-se-ia 
a transferência de riquezas e não no momen-
to do registro de transferência no cartório de 
imóveis, uma vez que seria este um momento 
posterior e complementar.

Neste sentido se posiciona Lobo (2002, 
p.115):

Então, a ‘antecipação’ do fato gerador do 
ITBI – inter vivos para o momento da 
realização do negocio de alienação do 
bem, formulada pelo legislador ordinário 
mediante o estabelecimento da presun-
ção de que àquele ato negocial (o fato 
conhecido) sobrevirá a sua formalização 
através do registro do título aquisitivo 
(o fato presumido), não apenas serviria 
às autoridades fazendárias na prevenção 
da recorrente evasão causada pelo ‘não-
-registro’ do título, mas também, e muito 
além, serviria para encaixar o conceito 
jurídico plasmado na norma impositi-
va do imposto ao timing de sua efetiva 
expressão exterior: serviria, enfim, para 
harmonizar conceitualmente o fenôme-
no da incidência do tributo, justapondo 
o momento de sua exigibilidade àquele 
em que a manifestação da capacidade 
contributiva se expressa em concreto. 
(grifo do autor)
Por isso que será perfeitamente utili-
zável a matriz normativa do §7° do art. 
150 da Constituição Federal, para que o 
legislador ordinário municipal formule a 
exigência ‘antecipada’ do fato gerador do 
ITBI – inter vivos desde a conclusão dos 
atos negociais de alienação de bens imó-
veis (seja a escritura definitiva pública 
ou privada, sejam as promessas, cessões, 
etc., desde que quitadas), visto que tais 
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atos negociais consubstanciam seguros 
indícios de que a alienação se consuma-
ra mediante registro do titulo aquisitivo. 
(grifo do autor)

Assim, diante de tais posicionamentos 
e pelos motivos já expostos, filiamo-nos pela 
hipótese de incidência do ITBI, apenas no 
momento da transcrição do respectivo título 
no competente cartório de imóveis, uma vez 
que entendemos ser o artigo 110 do CTN uma 
verdadeira pilastra do ordenamento tributário, 
não cabendo assim entendimentos em senti-
do contrário, seja invocando o fundamento do 
art. 109 do CTN, seja invocando o §7º do arti-
go 150 de nossa carta magna. 

Além disso, deve o legislador municipal 
respeitar os institutos de direito civil, opor-
tunidade em que somente com o registro do 
título de transferência no registro de imóveis 
competente, é que ter-se-á a transmissão dos 
bens imóveis.

4 CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFE-
SA

O Brasil, como um estado democrático 
de direito, preserva a igualdade entre seus ci-
dadãos e assevera que um dos seus termos é 
a necessidade do resguardo do contraditório 
e da ampla defesa aos litigantes em processos 
judiciais e administrativos.

Expresso no artigo 5º, inciso LV da 
constituição federal de 1988, o contraditório e 
a ampla defesa, foram alçados a categoria de 
princípios em nosso ordenamento.

O princípio do contraditório, que é ine-
rente ao direito de defesa, é decorrente da bila-
teralidade do processo: quando uma das partes 
alega alguma coisa, há de ser ouvida também 
a outra, oportunizando assim o direito de res-
posta.

Com isto, existe uma suposição do co-
nhecimento dos atos processuais pelo acusa-
do, ou pela parte demandada e o seu direito de 
resposta ou reação acaba por exigir a presen-
ça de alguns requisitos, ou seja, a presença de 
uma notificação dos atos processuais à parte 
interessada; a possibilidade de exame das pro-

vas constantes no processo, o direito de assistir 
a inquirição de testemunhas, bem como o di-
reito de apresentar defesa escrita.

Já o principio da ampla defesa consiste 
em se reconhecer ao acusado ou demandado o 
direito de saber que está e por que está sendo 
processado, de ter vista dos autos do processo 
administrativo disciplinar, de apresentação de 
sua defesa preliminar, de indicação e produção 
de provas que entender necessárias à sua defe-
sa, de ter advogado que o assista, de conhecer 
previamente das diligências a serem realizadas 
e dos atos instrutórios, para que possa acom-
panhá-los, de oferecer defesa final e recorrer.

Diante do acima exposto, infere-se que 
o contraditório implica o direito que tem as 
partes de serem ouvidas nos autos. O processo 
é marcado pela bilateralidade da manifesta-
ção dos litigantes. Já a ampla defesa representa 
garantia constitucional, onde sua concepção 
possui fundamento legal no direito ao con-
traditório, segundo o qual ninguém pode ser 
condenado sem ser ouvido. 

Passadas essas questões iniciais em nível 
de conceituação do princípio do contraditório 
e da ampla defesa, passaremos a analisar as sua 
correlação com o ITBI.

Como dito em linhas anteriores, o ITBI 
tem o seu lançamento efetivado via de regra 
através de declaração do contribuinte, onde 
as alíquotas utilizadas serão definidas pelo 
legislador, devendo-se registrar, que no que 
concerne as alíquotas deverão ser respeitados 
princípios como a proporcionalidade, igualda-
de, contraditório e ampla defesa quando da es-
tipulação dos valores referencias, uma vez que 
não deve o ITBI ter efeito confiscatório.

Percebe-se de logo que cabe à lei fixar 
os critérios e métodos para apuração do valor 
venal, e cabe a administração apurar o valor 
venal de cada imóvel com base nos critérios da 
lei. 

No caso do ITBI, cabe ao fisco homolo-
gar a atividade exercida pelo contribuinte, ou 
promover o lançamento direto da eventual di-
ferença que entender existente, assegurados os 
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, o que se vislumbra na prática 
por parte dos fiscos municipais é que quando 
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estes não concordam com o valor declarado 
pelo contribuinte, de forma imediata é im-
posto-lhes a aceitação de outro valor, sendo 
sempre valores bem maiores do que aqueles 
apresentados pelos contribuintes, não oportu-
nizando assim a existência do contraditório e 
da ampla defesa.

Com isto, percebe-se que, o contribuin-
te na grande maioria das vezes fica obrigado a 
“aceitar” o valor disponibilizado pela prefeitu-
ra, não tendo assim oportunidade de discutir o 
valor que lhe é cobrado.

Outrossim, deve-se registrar que é pou-
co provável a existência de uma precisão na 
apuração do chamado valor venal do imóvel. 
Daí a importância de se visualizar um instru-
mento jurídico capaz de determinar, em cada 
caso concreto, a base de cálculo do ITBI tanto 
quanto possível, próximo da realidade imobili-
ária local, e, ao mesmo tempo, capaz de propi-
ciar ao sujeito passivo elementos que possibili-
tem a impugnação do valor venal atribuído ao 
seu imóvel, ofertando avaliação contraditória, 
se for o caso, na forma do artigo 148 do CTN.

Art. 148. Quando o cálculo do tributo 
tenha por base, ou tome em considera-
ção, o valor ou o preço de bens, direitos, 
serviços ou atos jurídicos, a autoridade 
lançadora, mediante processo regular, 
arbitrará aquele valor ou preço, sempre 
que sejam omissos ou não mereçam fé as 
declarações ou os esclarecimentos pres-
tados, ou os documentos expedidos pelo 
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmen-
te obrigado, ressalvada, em caso de con-
testação, avaliação contraditória, admi-
nistrativa ou judicial. (BRASIL, 1966, p. 
256).

Os postulados da ampla defesa e do con-
traditório são corolários do princípio mais 
amplo, o do due process of law, forma consa-
grada para a defesa, não apenas dos acusados 
em geral, como também dos litigantes, tanto 
no processo judicial como no administrativo.

Esse direito, reconhecido pela carta 
magna vigente, traduz diretamente a exigência 
do exercício de um poder jurídico-público jus-
to, proporcionando ao administrado os fatos 
e fundamentos invocados pela autoridade, o 
pleno direito de ser ouvido e o de contrapor-se 
às alegações da parte adversária.

O lançamento tributário pressupõe uma 
atividade plenamente vinculada, devendo, 
por imperativo legal, obediência aos prin-
cípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa, oportunidade em que havendo 
a supressão de tais princípios ao contribuinte 
vislumbrar-se-á um completo cerceamento de 
defesa, o que redundará de forma imperativa 
na nulidade do lançamento tributário.

Desta feita, é plenamente aceitável pug-
nar-se pela nulidade do lançamento do ITBI, 
quando de forma irrefutável ficar demonstra-
do que houve o cerceamento de defesa do con-
tribuinte, pela supressão do contraditório e da 
ampla defesa no momento do lançamento do 
crédito tributário.

5 CONCLUSÃO

Verifica-se no presente trabalho, um 
estudo acerca dos institutos e peculiaridades 
concernentes ao imposto sobre a transmissão 
“inter vivos” de bens imóveis e direitos a eles 
relativos – ITBI, onde por meio do mesmo 
são expostos alguns conceitos e delimitações 
do imposto, tendo como ponto maior e cerne 
principal a discussão referente ao momento da 
hipótese de incidência do respectivo tributo. 

Em seguida é feito um paralelo com o 
direito civil, uma vez que em sua conceitua-
ção, o ITBI utiliza-se de argumentos e con-
ceitos daquele ramo do direito privado, assim 
ponderou-se acerca do tema, conceituando-se 
o que seja bem imóvel. 

Continuando a exposição, foram abor-
dadas as questões referentes a quem seria o 
contribuinte deste imposto e de que forma se 
verificava a figura do lançamento, bem como 
qual o valor seria utilizado para compor a base 
de calculo do imposto e sua alíquota, oportuni-
dade em que se demonstrou que será o contri-
buinte qualquer das partes, não havendo assim 
uma imposição da lei neste sentido. Quanto ao 
lançamento, este se apresenta como declaração 
feita pelo contribuinte através de uma base de 
calculo composto pelo valor venal do imóvel, e 
não pelo de contratação ou pactuação de ven-
da entabulada pelas partes. 
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Demonstra-se também a função do 
ITBI, que no caso é totalmente fiscal, tendo 
como objetivo maior e premissa maior arreca-
dar capital para o município.

Outro ponto abordado no presente es-
tudo foi o de se saber qual o momento da hi-
pótese de incidência do ITBI, abordando neste 
momento posicionamentos diversos acerca de 
qual momento seria o mais apropriado para 
ser o do fato gerador da obrigação tributária.

 Nesse sentido foram demonstrados dois 
posicionamentos da doutrina que defendem 
momentos distintos para a hipótese de inci-
dência do respectivo tributo.

Neste sentido verificou-se que alguns au-
tores defendem como fato gerador do imposto 
o momento da transcrição no cartório do tí-
tulo aquisitivo do imóvel. Já outros defendem 
que a simples promessa de compra e venda se-
ria ato suficiente e bastante para configurar a 
hipótese de incidência do tributo.

Assim, analisando os posicionamentos 
doutrinários e confrontando-os com os pre-
ceitos normativos, conclui-se que o momento 
correto para a materialização da hipótese de 
incidência será o da transcrição no cartório de 
registros de imóveis uma vez que, a transmis-
são da propriedade imóvel, somente se verifica 
pela inscrição do respectivo título no compe-
tente registro imobiliário, fato este que aca-
ba por encerrar qualquer dúvida por ventura 
existente, uma vez que conforme visto, o artigo 
110 do CTN, informa em seu texto que a lei 
tributária não poderá alterar as definições da 
lei civil, o que acabaria fulminando por com-
pleto qualquer posição em contrario.

Sob giro outro, percebe-se que quan-
do a secretaria de finanças do município não 
concorda com o valor declarado pelo contri-
buinte, de forma imediata é imposto a este a 
aceitação de outro valor, sendo sempre valores 
bem maiores do que aqueles apresentados pe-
los contribuintes, não oportunizando assim a 
existência do contraditório e da ampla defesa.

Tal conduta apresenta-se totalmente ei-
vada de vício, pois conforme visto, quando de 
forma irrefutável ficar demonstrado que houve 
o cerceamento de defesa do contribuinte, pela 
supressão do contraditório e da ampla defesa 

no momento do lançamento do crédito tribu-
tário deverá este ser alvo de nulidade.

Desta feita, conclui-se que o momento 
da hipótese de incidência do ITBI, é algo mui-
to controverso e que causa grandes discussões 
nos meios acadêmicos e forenses, uma vez que 
existem duas grandes correntes que defendem 
momentos distintos para o fato gerador do im-
posto em tela, oportunidade em que se pôde 
filiar-se ao posicionamento do STJ, concluin-
do, por conseguinte, que tal tribunal encontra-
se em consonância com os preceitos constitu-
cionais que fundamentam o presente tributo.

De igual modo, conclui-se que não dis-
ponibilizar ao contribuinte o exercício do con-
traditório e da ampla defesa no momento do 
lançamento do ITBI é prática que deve ser to-
talmente rechaçada, oportunidade em que se 
tal expediente se concretizar terá sim o contri-
buinte o direito de pedir a anulação do crédito 
tributário.
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM RECéM-NASCIDOS 
INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEO-

NATAL: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

NEWBORN NURSING DIAGNOSIS IN THE INTENSIVE CARE UNIT: A 
LITERATURE REVIEW

RESUMO

Os diagnósticos de enfermagem são uma realidade mundial, prin-
cipalmente quando nos referimos a recém-nascidos, pois trabalhar com 
essa ferramenta requer uma visão mais atenciosa, acurada e holística, 
detectando assim possíveis riscos. Trata-se de uma revisão bibliográfica 
que teve como objetivo investigar a produção científica acerca dos diag-
nósticos de enfermagem em recém-nascidos internados em unidade de 
terapia intensiva neonatal publicados no ano de 2001 a 2011. Utilizamos 
as bases de dados SCIELO, LILACS e BIREME, e como descritores: en-
fermagem neonatal, cuidados de enfermagem, prematuro, diagnóstico de 
enfermagem e recém-nascido. Os resultados evidenciam uma escassez 
nas publicações já que na pratica tem se lutado diariamente pela imple-
mentação e valorização dos mesmos, fazendo-se necessário uma amplia-
ção destas publicações cientificas. Percebemos que embora as produções 
científicas sobre a temática sejam escassas, as que foram produzidas pos-
suem boa qualidade, informações contundentes e que certamente con-
tribuirão para a fundamentação da enfermagem baseada em evidência. 

Palavras-chave: Enfermagem neonatal. Recém-nascidos. Cuidados de 
enfermagem em prematuros. Diagnósticos de enfermagem. 

ABSTRACT

The nursing diagnosis is a global reality, especially when referring to 
infants, therefore, to work with this tool we need a more thoughtful, careful 
and holistic approach by detecting possible risks as well. This is a literature 
review that aimed to investigate the scientific production on nursing diag-
noses in newborns hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit publi-
shed in 2001 to 2011. We use the databases SCIELO, LILACS and BIRE-
ME, and as descriptors: neonatal nursing, nursing care, premature nursing 
diagnosis and new - born. The results show a shortage in publications since 
the practice has fought daily for the implementation and optimization of 
the same, making it necessary an extension of these scientific publications. 
We realized that although the scientific production on the subject are scarce, 
those that were produced have good quality information overwhelming and 
certainly contribute to the foundation of evidence-based nursing.

Keywords: Neonatal nursing. Newborn. Nursing care in premature. Nur-
sing diagnosis.
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1 INTRODUçÃO

A enfermagem é historicamente conhe-
cida como a arte do cuidar. Desde então vem 
se lutando para a fundamentação de sua prá-
tica. Neste aspecto, Carpenito-Moyet (2006) 
caracteriza a enfermagem como um exercício 
profissional que exige conhecimento formal, 
capacidade de comunicação, investimento 
pessoal e emocional bem como um processo 
de raciocínio que leva do conhecimento à ha-
bilidade, da percepção à ação, da observação 
ao diagnóstico.

O cuidar em neonatologia significa res-
ponder às necessidades do recém-nascido 
(RN) nesta etapa tão peculiar da fase de gran-
de vulnerabilidade biológica e emocional deste 
ser recém-chegado ao mundo. Muito se discu-
te acerca do papel da enfermagem no proces-
so de cuidar e prevenção de agravos, de forma 
que, identificando-se os problemas precoce-
mente, consegue-se minimizar os riscos de 
complicações com estes bebês.

Um dos profissionais responsáveis pelo 
cuidado com o RN é o enfermeiro, que detém 
os diagnósticos de enfermagem, instrumento 
primordial na avaliação dos seus pacientes, 
pois descreve um problema que pode ser tra-
tado.

A atuação da equipe de enfermagem é 
importante neste aspecto, pois realiza uma 
assistência contínua, individual e integral, 
sendo assim capaz de prevenir, diagnosticar 
e intervir com agilidade e eficiência em pos-
síveis agravos baseada em seu conhecimento 
técnico-científico.

Com base na necessidade de uma assis-
tência holística e efetiva ao RN internados em 
unidade de terapia intensiva, surge o seguin-
te questionamento: quais são os diagnósticos 
de enfermagem mais frequentes em recém-     
nascidos internados em unidade de terapia 
intensiva neonatal (UTIN), encontradas na 
literatura? 

Segundo Horta (2011), cabe ao enfer-
meiro desenvolver atividades para a manuten-
ção e promoção da saúde, bem como preven-
ção de doenças, sendo de sua responsabilidade 

o diagnóstico e a intervenção de enfermagem. 
O diagnóstico de enfermagem é um 

julgamento clínico sobre as respostas do in-
divíduo, da família ou da comunidade de au-
mentar o bem-estar e concretizar o potencial 
de saúde humana, conforme manifestado por 
uma disposição para melhorar comportamen-
tos específicos de saúde, como nutrição e exer-
cício (NANDA, 2010).

Considera-se que uma linguagem uni-
formizada gera benefícios ao cuidado de en-
fermagem, permitindo uma assistência com 
maior visibilidade e autonomia. A identifica-
ção de diagnósticos de enfermagem traz vários 
benefícios aos cuidados do paciente, como pla-
nejamento melhorado e mais coerente, melhor 
comunicação entre enfermeiros/enfermeiros, 
médicos/enfermeiros e enfermeiros/pacientes 
e melhor reconhecimento dos fenômenos que 
os enfermeiros consideram desafiadores para 
investigar e descrever, como questões psicoló-
gicas, espirituais e sexuais (NANDA, 2010).

Diante da complexidade da assistência 
prestada pela equipe de enfermagem e das 
características peculiares do neonato, é de 
fundamental importância a aplicabilidade do 
diagnóstico de enfermagem para um melhor 
entendimento das necessidades biológicas, 
ambientais, psicossociais, familiares e físicas, 
servindo ainda como sinal de alerta para pos-
síveis agravos atuando, portanto na prevenção, 
manutenção e recuperação da saúde.

O interesse por essa temática surgiu 
a partir da vivência profissional de uma das 
pesquisadoras onde foi possível observar por 
diversas vezes a prática da enfermagem no 
ambiente neonatal, a proximidade do enfer-
meiro com o neonato bem como seus familia-
res, dando-lhes assistência e apoio psicológico 
tornando seu cuidado humanizado e indivi-
dual. Porém, um fator ainda muito presente é 
a resistência por parte de alguns profissionais 
de enfermagem na aplicabilidade da sistema-
tização da assistência de enfermagem, espe-
cialmente o estabelecimento dos diagnósticos 
de enfermagem, mesmo este sendo o meio do 
embasamento científico capaz de detectar pre-
cocemente possíveis agravos ou torná-los tra-
táveis. 
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Este estudo pretende discorrer acer-
ca dos diagnósticos de enfermagem em RN 
internados em UTIN por meio de uma revi-
são bibliográfica da literatura científica brasi-
leira, além de trazer subsídios para melhoria 
da assistência, servirá como instrumento de 
consulta para acadêmicos de enfermagem e 
aprimoramento de enfermeiros que atuam 
diariamente na assistência e que possam in-
tervir positivamente na prevenção de agravos, 
favorecendo a reabilitação destes RN.

O presente estudo buscou atender ao 
seguinte objetivo: investigar a produção cien-
tífica acerca dos diagnósticos de enfermagem 
(DE) de RN internados em UTIN publicada 
no ano de 2001 a 2011.

2 DESENVOLVIMENTO

Para nos aprofundarmos da temática, 
optamos por uma revisão bibliográfica dos 
últimos dez anos, a partir de uma abordagem 
quantitativa. Foram encontrados 41 artigos, 
destes apenas 25 atenderam aos critérios de in-
clusão do estudo, que eram artigos publicados 
nos anos de 2001 a 2011, estar disponíveis na 
íntegra, em português, e que possuíssem apro-
ximação com a temática.

Após análise dos artigos foi observado 
que no período de dez anos houve uma lacu-
na nos anos de 2001 e 2003, com carência de 
produção científica sobre o assunto, não se de-
vendo decodificar o dado como uma redução 
no interesse dos pesquisadores sobre o tema. 
Porém fica evidente uma escassez na publi-
cação quando nos referimos a diagnóstico de 
enfermagem já que na pratica tem se lutado 
diariamente pela implementação e valorização 
dos mesmos, fazendo-se necessário uma am-
pliação destas publicações cientificas. 

Os anos em que mais houve publicações 
foram os anos de 2007 (5 artigos) e 2010 (5 ar-
tigos). Podemos observar detalhadamente no 
Gráfico 1.

Gráfico 1 – Distribuição dos artigos analisados, de 
acordo com ano de publicação. Fortaleza/CE, 2012.

2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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4%
11%

15%

8%

19%

12%

4%

19%

8%

Fonte: Dados da pesquisa.

Dos 25 artigos estudados, observou-se 
que 20 deles foram de pesquisa de campo. De 
acordo com a instituição sede do estudo a que 
prevaleceu foi o ambiente hospitalar com 84% 
de estudos realizados neste âmbito, seguido de 
12% realizados em universidades e 04% em 
centro de pesquisa.

TABELA 1 – Dados de acordo com instituição sede do 
estudo. Fortaleza/CE, 2012.

LOCAL Nº %

HOSPITAL 21 84%

UNIVERSIDADE 03 12%

CENTRO DE PESQUISA 01 04%

TOTAL 25 100%

Fonte: Dados da pesquisa.

Para o estudo em mote a instituição sede 
que melhor se adequava realmente é o am-
biente hospitalar, já que é este o local, aonde 
são encontrados os RN’s com alguma altera-
ção clinica que possibilite a identificação dos 
diagnósticos de enfermagem, ambiente que fa-
vorece uma melhor observação. Entretanto há 
os diagnósticos de promoção da saúde, de bem 
estar, e nada impede que esses DE sejam iden-
tificados na puericultura, nas unidades básicas 
de saúde. 

Após a exaustiva análise de conteúdo 
dos artigos encontrados, pudemos organizá- 
los por temáticas, sendo estas: prematuridade 
x assistência de enfermagem e diagnósticos de 
enfermagem mais frequentes.
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3 PREMATURIDADE x ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM

A prematuridade é uma das causas de 
maior internação do RN na unidade hospita-
lar. Segundo Kimberly (2007), RN prematuro 
é aquele que nasce antes do final da 37ª sema-
na de idade gestacional, o que implica que um 
bebê que nasce nesta fase pode ter numerosos 
problemas associados, porque todos os siste-
mas corporais ainda estão muito imaturos.

Conforme Costa e Padilha (2011), na 
UTIN os profissionais de saúde precisavam ter 
a dimensão da importância referente à agili-
dade e destreza para realizar procedimentos, 
adquirir um conhecimento técnico-cientifico 
para um cuidado adequado. 

Para Rolim et al., (2009), assistir o re-
cém-nascido é uma das preocupações da en-
fermeira, sobretudo quando estiver em situa-
ção de risco e internado em unidade de terapia 
intensiva.

Estes RN’s em meio intra-uterino tem 
suporte fisiológico próprio, ambiente aqueci-
do, úmido, com estímulos sensoriais suaviza-
dos, respiração, nutrição e eliminação de ca-
tabólicos realizados via placentária. Porém ao 
sair deste estado de conforto, este ser passa por 
uma transição abrupta onde a temperatura é 
fria, os estímulos sensoriais são exacerbados e 
há interrupção de sua conexão materno pla-
centária. O período de adaptação ao ambiente 
extrauterino confere-lhe fragilidade extrema 
frente à situação que envolva alteração de seus 
sistemas vitais ou o exponham a ambientes 
nocivos.

A prematuridade é um importante pro-
blema de saúde pública, onde se concentra 
uma alta taxa de mortalidade, alto índice de 
sequelas relacionadas à radiância da luz, ruí-
dos, manipulação dos profissionais, procedi-
mento invasivos e pela própria imaturidade 
(RODARTE et al., 2005).

Para Del’Ângelo et al., (2010), o pre-
maturo demanda cuidados diferenciados e 
acompanhamento específico para suas neces-
sidades, tendo-se preocupação especial com os 
diagnósticos de enfermagem desse segmento 

populacional durante a hospitalização.
O cuidado com a saúde do RN tem im-

portância fundamental para redução da mor-
talidade infantil, ainda elevada no Brasil, as-
sim como a promoção de melhor qualidade 
de vida e a diminuição das desigualdades em 
saúde (BRASIL, 2011).

Considerando que conhecer e compre-
ender o complexo processo de prematuridade, 
o diagnóstico de enfermagem nos auxilia nas 
ações de prevenção, recuperação e manuten-
ção da vida destes RN’s. A principal forma de 
intervir e prevenir agravos ou riscos são jus-
tamente o conhecimento e o monitoramento 
desses RN, através de um olhar integral e siste-
matizado por parte da equipe de enfermagem.

Brasil, Barbosa e Cardoso (2010), afir-
mam que alguns RN’s, por conta de seu estado 
de saúde, são mais manipulados que os outros 
e, por isso, requerem uma atenção maior do 
profissional em relação às suas respostas frente 
aos procedimentos aos quais são submetidos, 
pois, na medida em que é impossibilitado de 
comunicar-se verbalmente, o bebê exprime 
o que está sentindo através da comunicação 
não-verbal, seja através de sinais fisiológicos 
ou de alterações em seu comportamento e ex-
pressão.

O RN prematuro tende a desenvolver al-
guma injuria, devido a imaturidade de vários 
sistemas. Desta forma Tronchin e Tsunechiro 
(2007), relatam que o prognóstico e a qua-
lidade de vida estão relacionados ao grau de 
imaturidade fisiológica e anatômica de seus 
sistemas, ao peso, às condições de nascimento 
e ás intercorrências decorrente de suas condi-
ções clínicas ou tratamento intensivo a que são 
submetidos.

Frente à complexidade e especificidade 
da prematuridade faz-se necessário que o en-
fermeiro compreenda a importância de diag-
nosticar alterações através de sinais e sintomas 
apresentados pelos RN’s, e que documente 
seus atos, a fim de fundamentar suas ações. 
Neste cenário precisa-se de um aparato cien-
tífico e tecnológico, compreendendo desde 
equipamentos de ultima geração até uma equi-
pe multidisciplinar capacitada e que detenham 
uma visão holística e inovadora.
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Na UTIN são internados não apenas os 
RN’s pré–termo, mas todos aqueles que são 
acometidos por problemas respiratórios, car-
díaco, metabólicos, infecções, doenças hemo-
líticas por incompatibilidade Rh, entre outras 
causas, e que precise de cuidados intensivos 
vinte quatro horas por dia (CAMPOS; CAR-
DOSO, 2004).

Diante da complexidade da prematuri-
dade e a resistência por partes de alguns pro-
fissionais na aplicabilidade dos diagnósticos 
de enfermagem, fica evidente que esta prática 
é um desafio a ser superado ao longo dos anos. 

Compete, porém, ao enfermeiro atuar 
como mediador entre a objetividade técnica e 
a subjetividade humana, mediante estratégias 
para ações do cuidar, capacitando as pessoas a 
desenvolverem mecanismos de enfrentamen-
to destinados a diminuir as respostas negati-
vas, favorecendo sua vivência e facilitando a 
realização do procedimento (GURGEL et al., 
2010).

Quando falamos de prematuridade ob-
servamos quão relevante é este fator para a 
saúde destes RN’s, portanto torna-se indis-
pensável o fortalecimento da integralidade da 
assistência a este ser tão suscetível a injúrias, 
principalmente a equipe de enfermagem já 
que esta permanece vinte quatro horas pres-
tando atendimento a estes bebês.

4 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 
MAIS FREQUENTES

Muitos autores apontaram as vantagens 
relacionadas a este tipo de estudo bem como 
suas desvantagens quando nos referimos a sua 
implementação. 

Os resultados da tabela 2 demonstram 
27 diagnósticos de enfermagem das diferentes 
categorias da NANDA. Dentre os diagnósticos 
encontrados, destacou-se um predomínio nos 
diagnósticos de enfermagem real. Diagnós-
tico de enfermagem real aquele que descreve 
respostas humanas a condições de saúde/pro-
cessos vitais que existem em um individuo, fa-
mília ou comunidade (NANDA, 2010). Foram 
encontrados 21(vinte e um) DE reais.

Para uma melhor compreensão expla-
naremos os resultados obtidos de acordo com 
os domínios em que são distribuídos os DE da 
NANDA-I (2010). Um domínio é uma esfera 
de atividade, estudo ou interesse (ROGET’S, 
1980). 

TABELA 2 - Distribuição dos diagnósticos de enferma-
gem e domínios da NANDA, relacionado ao levanta-
mento bibliográfico no ano de 2001 a 2011. Fortaleza/
CE, 2012.

DIAGNOSTICOS DE
ENFERMAGEM DOMINIOS (NANDA) Nº DE 

ARTIGOS %

Atraso de crescimento e desenvolvi-
mento

Crescimento/desen-
volvimento 01 04%

Amamentação interrompida Nutrição 01 04%

Amamentação ineficaz Nutrição 03 12%

Dor aguda Conforto 02 08%

Desobstrução ineficaz das vias aereas 
superiores Segurança/proteção 02 08%

Deglutição prejudicada Nutrição 03 12%

Eliminação urinária prejudicada Eliminação e troca 01 04%

Hipertermia Segurança e proteção 02 08%

Hipotermia Segurança e proteção 02 08%

Icterícia neonatal Nutrição 01 04%

Integridade da pele prejudicada Segurança e proteção 04 16%

Mucosa oral prejudicada Segurança e proteção 02 08%

Nutrição desequilibrada Nutrição 01 04%

Perfusão tissular ineficaz Atividade/repouso 01 04%

Padrão respiratório ineficaz Atividade/repouso 03 12%

Padrão de sono prejudicado Atividade/repouso 02 08%

Risco integridade da pele prejudi-
cada Segurança e proteção 04 16%

Risco de aspiração Segurança e proteção 05 20%

Risco de infecção Segurança e proteção 10 40%

Risco de desequilíbrio na temperatura Segurança e proteção 01 04%

Risco de hipoglicemia Nutrição 01 04%

Risco de desequilíbrio eletrolítico Nutrição 01 04%

Termorregulação ineficaz Segurança e proteção 07 28%

Vinculo mãe/filho prejudicado Papéis e relacionamento 04 15%

Ventilação espontânea prejudicada Atividade/repouso 01 04%

Volume de líquidos deficientes Nutrição 01 04%

Volume de líquidos excessivos Nutrição 01 04%

Fonte: Dados da pesquisa.

Dentre os 27 diagnósticos, foram encon-
trados 07 inseridos no domínio 2 (nutrição) 
que estão relacionado a ingestão, digestão, 
absorção, metabolismo e hidratação. Segundo 
NANDA (2010) este se refere as atividades de 
ingerir, assimilar e usar nutrientes com fins de 
manter e reparar tecidos e produzir energia.

Dominio 4 (atividade/repouso): relacio-
nado a esta classe, encontramos 4 diagnósticos. 
Sendo assim NANDA (2010) relaciona este 
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domínio a produção, conservação, gasto ou 
equilíbrio de recursos energéticos. Para tanto 
vale ressaltar que durante sua atividade diária, 
a equipe de enfermagem deve estar atenta para 
a possibilidade de estes diagnósticos estarem 
presentes, já que na unidade de terapia inten-
siva por muitas vezes há RN de baixo peso e 
quando nos referimos a eles o gasto de energia 
torna-se prejudicial já que aumenta o consu-
mo de energia.

Domínio 7 (papéis e relacionamentos): 
NANDA (2010) mostra que esta categoria é 
uma conexão ou associações positivas e ne-
gativas entre pessoas ou grupos de pessoas e 
os meios pelos quais essas conexões são de-
monstradas. Relacionado a este domínio apre-
sentamos 4 diagnósticos. Dentre estes havia 
o vinculo mãe/filho prejudicado que segun-
do literatura atual, seu novo enunciado apre-
senta-se como “risco de vinculo prejudicado” 
(NANDA, 2010).

Domínio 11 (segurança/proteção): este 
grupo esta pautada em estar livre de perigo, 
lesão física ou dano ao sistema imunológico, 
conservação contra perdas e proteção da se-
gurança e da ausência de perigos (NANDA, 
2010). O presente estudo revelou que majo-
ritariamente, este grupo ocupou um lugar de 
destaque, pois se apresentou com maior frequ-
ência durante a exaustiva análise com 10 diag-
nósticos. 

Domínio 12 (conforto): sensação de 
bem-estar ou tranquilidade mental, física ou 
social (NANDA, 2010). Apresentamos pauta-
do a este grupo 1 diagnostico no período de 
dez anos levando em consideração os descritos 
utilizados na pesquisa, por tanto a identifica-
ção correta e eficaz dos diagnósticos de enfer-
magem, fará com que a aplicabilidade deste 
viabilize a enfermagem enquanto profissão e 
ciência, incentivando a pesquisa e consequen-
temente despertando um pensamento critico 
relacionado as possíveis intervenções.

Domínio 13 (crescimento/desenvolvi-
mento): aumentos adequados à idade nas di-
mensões físicas, amadurecimento de sistemas 
de órgãos e/ou progresso ao longo dos marcos 
de desenvolvimento (NANDA, 2010). Este 
grupo revelou uma escassez relacionado a este 

grupo, reforçando a necessidade de um olhar 
integral e holístico, refletindo em uma assis-
tência individualizada.

Entre os treze domínios da NANDA 
observou-se uma ausência dos de promoção 
da saúde, percepção/cognição, autopercepção, 
sexualidade, enfrentamento/tolerância ao es-
tresse, princípios da vida. 

Diante do exposto, observa-se que as 
pesquisas ainda estão centradas na patologia, 
porém esta deveria estar centrada na promo-
ção a saúde e prevenção de agravos já que este 
é o enfoque dos diagnósticos de enfermagem 
portanto este estudo pretende corroborar para 
um pensamento crítico e reflexivo acerca do 
papel da enfermagem, já que esta é uma ciência 
especificamente conhecida pela arte do cuidar. 
Sendo assim devemos trabalhar com acurácia 
para que possamos futuramente executar com 
excelência a implementação dos diagnósticos 
de enfermagem e consequentemente do pro-
cesso de enfermagem.

5 CONSIDERAçõES FINAIS

A identificação dos diagnósticos de en-
fermagem em RN, em particular nos prema-
turos, mostra a preocupação dos enfermeiros 
com a qualidade da assistência a ser prestada 
na unidade neonatal. Dessa forma, isto cons-
titui um avanço no sentido de apresentar aos 
enfermeiros possibilidades na aplicabilidade 
do processo de enfermagem, mais especifica-
mente a utilização dos diagnósticos de enfer-
magem, com vistas ao cuidado dos RN’s, uma 
vez que a equipe de enfermagem é quem presta 
assistência ininterruptamente nas 24 horas. Os 
DE possibilitam a aplicação de intervenções 
voltadas para a prevenção, promoção e recu-
peração da saúde dos recém-nascidos. 

Este estudo permitiu identificar os DE 
mais utilizados nas publicações nacionais re-
lacionado a RN’s internados em unidade de te-
rapia intensiva neonatal dos últimos dez anos, 
possibilitando uma reflexão crítica, baseada 
na literatura estudada e analisada, percebemos 
um desafio ainda a ser superado.

Concernente aos DE apresentados nes-
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te estudo foi possível identificar 27 diagnósti-
cos dos mais diferentes domínios da NANDA, 
onde houve uma predominância do domínio 
segurança/proteção (37%) que se prioriza mi-
nimizar riscos inerentes ao recém-nascido, 
principalmente dos prematuros. O domínio 
nutrição apresentou-se em 26%, este é alvo de 
constante observação por parte dos profissio-
nais de enfermagem, visto que muitos dos re-
cém-nascidos internados em UTIN são de bai-
xo peso ou podem apresentar perda ponderal 
relacionado ao gasto de energia. DE relaciona-
dos a atividade e repouso tiveram 19% e são 
de suma importância aos RN’s, já que a ma-
nutenção destes pode vir a auxiliar na conser-
vação do peso desses bebês. Considerando o 
domínio papeis e relacionamento (15%) onde 
o diagnóstico mais frequente foi o de vinculo 
prejudicado já que o processo de internamen-
to interfere na díade mãe/filho. O domínio 
conforto (4%) mesmo com baixo percentual 
neste estudo, na prática é muito comum, já que 
os recém-nascidos geralmente são submetidos 
a diversos procedimentos e/ou estímulos do-
lorosos. O ultimo domínio deste estudo foi o 
de crescimento e desenvolvimento (4%), para 
os RN a aplicabilidades dos DE contidos neste 
domínio pode contribuir para sua exatidão.

Espera-se que os diagnósticos de enfer-
magem identificados neste estudo, sirvam de 
subsidio para que outros profissionais possam 
utilizá-los em suas unidades e ainda inserir na 
avaliação diária os que não foram encontrados 
mas que apresentam significativa importância 
relacionada aos RN’s. 

Mesmo diante das barreiras encontra-
das na pratica para inserção da aplicabilidade 
dos DE, os benefícios que nos trazem supe-
ram as dificuldades, portanto nós profissionais 
de enfermagem devemos compreender e nos 
apoderarmos destes que afinal é um exercício 
conquistado e nosso, sendo primordial para o 
sucesso de sua implementação. 

A atuação do enfermeiro é indispensável 
e relevante para efetivação dos DE, uma vez 
que presta uma assistência integral e individu-
alizada, direcionando o cuidado adequado na 
perspectiva de pôr em prática a tríade NAN-
DA, NIC e NOC.

Finalizando, percebemos que embora 
as produções científicas sobre a temática em 
questão ainda seja escassa, os materiais levan-
tados neste estudo têm boa qualidade, infor-
mações contundentes, precisas e certamente 
contribuirão para a fundamentação da enfer-
magem baseada em evidências. Contudo, sa-
lientamos que há necessidade de realizarem-se 
mais publicações relacionadas à utilização dos 
DE em recém-nascidos internados em UTIN, 
a fim de realizarmos ações de enfermagem que 
contribuam para a promoção e restabeleci-
mento da saúde e ainda visibilizando a enfer-
magem contribuindo para a cientificidade tão 
almejada.
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CUIDAR PARA NÃO COMPLICAR: IMPORTÂNCIA DA ADE-
SÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO E NÃO MEDICA-

MENTOSO DE PACIENTES HIPERTENSOS E DIABéTICOS

CARE NOT TO COMPLICATE: IMPORTANCE OF ACCESSION TO 
THE DRUG TREATMENT OF DRUG AND NON HYPERTENSIVE AND 

DIABETIC PATIENTS

1 INTRODUçÃO

A hipertensão arterial (HA) e o diabetes mellitus (DM) 
são doenças atuais, resultantes das condições de vida do ho-
mem moderno, que expressa sua forma de viver e as contra-
dições sociais existentes. Esses agravos representam um alto 
custo social na saúde, por causar enfermidades secundárias 
importantes, tais como: doenças cerebrovasculares, transtor-
nos cardíacos e complicações renais, acidose metabólica, re-
tinopatias, dentre outros, que podem levar à incapacidade e a 
morbimortalidade (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2006b).

Segundo Teixeira et al. (2006), a hipertensão arterial é 
uma doença que acomete 17 milhões (28,5%) de brasileiros, 
e que, se não for tratada e controlada, resulta em graves com-
plicações. Estudos quantitativos contabilizam 600 milhões 
de hipertensos no mundo, e calcula-se que este agravo causa 
o óbito de 7,1 milhões de pessoas, equivalente a 13% do total 
de óbitos.

Assim como a hipertensão arterial, o diabetes mellitus 
é uma doença que tem sido descrita em todo o mundo. Acre-
dita-se que o número de diabéticos no mundo é de aproxi-
madamente 180 milhões em 2000 e que esse valor dobrará no 
ano 2030. No Brasil, estima-se que 7,6% da população urba-
na entre 30 a 69 anos apresentam DM, sendo que 46% destes 
não sabem que são portadores (DIAS et al., 2010).

Considerando a elevada carga de morbimortalidade 
desses agravos, faz necessário o controle da HA e DM, tendo 
em vista que as complicações decorrentes de tais patologias é 
hoje problema de saúde pública.

 Por serem doenças crônicas, a HA e o DM têm torna-
do o paciente dependente de medicamentos, com necessida-
de de mudança nos hábitos alimentares e estilo de vida. Tais 
mudanças têm sido a principal barreira para o cumprimento 
satisfatório do tratamento, visto que é muito difícil para o 
paciente mudar hábitos e comportamentos os quais que os 
acompanham desde criança.
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Para Santos et al. (2005, p. 333)

A problemática da adesão ao tratamen-
to é complexa, pois vários fatores estão 
associados: paciente (sexo, idade, etnia, 
estado civil, escolaridade e nível socioe-
conômico); doenças (cronicidade, assin-
tomatologia); crenças, hábitos culturais 
e de vida (percepção da seriedade do 
problema, desconhecimento, experiência 
com a doença, contexto familiar, concei-
to saúde-doença, autoestima); tratamen-
to (custo, efeitos indesejáveis, esquemas 
complexos, qualidade de vida); institui-
ção (política de saúde, acesso, distância, 
tempo de espera e de atendimento); e 
relacionamento com equipe de saúde 
(envolvimento e relacionamento inade-
quados).

A falta de compreensão da prescrição 
médica, a variedade de medicamentos e o não 
entendimento sobre seu processo de adoeci-
mento, também podem ser fatores que justi-
ficam a não adesão ao tratamento (BORGES; 
JAPUR, 2008).

Como citado anteriormente, são várias 
as complicações advindas da HA e do DM des-
compensados, assim, faz-se necessário ativida-
des de educação em saúde com vista a intensi-
ficar o controle dos índices de glicemia e pres-
são arterial (PA) dos pacientes diagnosticados, 
visando prevenir complicações e melhorar a 
qualidade de vida desses pacientes.

Durante o período do estágio supervi-
sionado do cuidar em saúde coletiva, identi-
ficamos que as complicações decorrentes da 
HA e DM configuram-se como importantes 
problemas para as equipes da estratégia saúde 
da família que atendem o bairro Cigana, em 
Caucaia/CE. Das 4.777 pessoas atendidas pela 
equipe, 426 são diabéticos e/ ou hipertensos 
(consolidado mensal da equipe), ou seja, qua-
se 10% da população.

De acordo o consolidado mensal, todos 
fazem acompanhamento mensalmente na uni-
dade básica de saúde, porém, observou-se que 
a grande maioria encontrava-se com os índi-
ces pressóricos e glicêmicos descompensados. 
Fato decorrente da resistência em seguir o pla-
no terapêutico corretamente, principalmente 
no que diz respeito às medidas não farmacoló-
gicas, como mudanças nos hábitos alimentares 
e estilo de vida.

Diante do exposto decidimos realizar 

manhãs educativas com a temática “cuidar 
para não complicar: importância da adesão ao 
tratamento medicamentoso e não medicamen-
toso de pacientes hipertensos e diabéticos” vi-
sando melhorar o entendimento dos pacientes 
acerca de sua doença e da necessidade de se-
guir corretamente o tratamento, visto que, na 
unidade básica de saúde ainda não tinha sido 
trabalhado tal problemática.

Segundo Santos et al. (2005, p. 337), 
“uma das contribuições da promoção da saú-
de é a educação que visa o entendimento sobre 
saúde, concorrendo para o processo em que a 
comunidade aumente a sua habilidade de re-
solver seus próprios problemas com compe-
tência e intensifique sua própria participação 
no processo saúde doença”.

2 DESENVOLVIMENTO

O bairro Cigana, localizado no muni-
cípio de Caucaia/CE, tem uma média popu-
lacional de 4.777 pessoas, dividas em 1.291 
famílias (consolidado mensal 08/2011) que na 
grande maioria têm baixo nível escolar e baixa 
renda familiar.

A equipe de estratégia saúde da família 
da área Cigana é composta por um médico, 
uma enfermeira, um técnico de enfermagem 
e seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
Oferece consultas médicas, de enfermagem, 
serviços ambulatoriais, farmácia, imunização 
e aerosol. Conta ainda com consultas odon-
tológicas, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia 
ocupacional e educação física.

Durante o estágio supervisionado do 
cuidar em saúde coletiva que compreendeu os 
meses de agosto a dezembro de 2011, decidi-
mos realizar manhãs educativas com os objeti-
vos de contribuir com a promoção da saúde de 
hipertensos e diabéticos cadastrados e acom-
panhados na unidade básica de saúde Dr. Joa-
quim Braga, sensibilizar para a necessidade da 
adesão ao tratamento medicamentoso e não 
medicamentoso e estimular a adoção de um 
estilo de vida e hábitos alimentares saudáveis. 

Participaram das manhãs educativas os 
pacientes cadastrados e acompanhados pela 
equipe da área Cigana que tinham diagnóstico 
médico de hipertensão arterial e/ou diabetes, 
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que se encontravam na unidade básica de saú-
de para consulta de acompanhamento mensal, 
a qual acontecia todas as quartas- feiras no pe-
ríodo da manhã.

Foram realizadas três manhãs educati-
vas no decorrer do mês de novembro de 2011, 
nas quais foram prestados diversos serviços e 
realizadas palestras sobre diferentes temáticas:

•	 Primeira manhã educativa: realizou-se aco-
lhimento, preenchimento da caderneta de 
saúde da pessoa idosa, aferição da pressão 
arterial, teste de glicemia capilar, palestra 
sobre o que é a hipertensão e o diabetes, 
dinâmica de avaliação (perguntas previa-
mente elaboradas sobre o tema discutido 
em roda com os participantes escolhidos 
aleatoriamente) e lanche.

•	 Segunda manhã educativa: realizou-se aco-
lhimento, preenchimento da caderneta de 
saúde da pessoa idosa, aferição da pressão 
arterial, avaliação antropométrica, palestra 
sobre a importância da prática de atividade 
física e alimentação saudável para o contro-
le do peso, da pressão arterial e da glicemia, 
dinâmica de avaliação (roda de conversa) e 
lanche.

•	 Terceira manhã educativa: realizou-se aco-
lhimento, preenchimento da caderneta de 
saúde da pessoa idosa, aferição da pressão 
arterial, peso, palestra sobre as complica-
ções advindas da hipertensão arterial e do 
diabetes (recurso visual um banner), dinâ-
mica de avaliação (jogo de cartas educativo: 
O que é diabetes?) e lanche. 

Nas três manhãs de atividades realizadas, 
participaram 28 hipertensos e/ou diabéticos. 
Desses, 02 compareceram aos três encontros, 
04 a dois encontros e 22 apenas a 01 encontro.

3 CONCLUSõES

A experiência do estágio supervisionado 
do cuidar em saúde coletiva nos proporcionou 
grande aprendizado e entendimento sobre a 
importância do enfermeiro no processo saúde 
doença dos pacientes. As atividades de educa-
ção em saúde desenvolvidas, pode nos alertar 
para a necessidade de estratégias educativas e 

de aconselhamento profissional voltado às re-
ais necessidades de conhecimento dos pacien-
tes.

Acredita-se que após as manhãs educa-
tivas realizadas, os pacientes tenham tido uma 
melhor compreensão sobre a importância da 
adesão ao tratamento medicamentoso e não 
medicamentoso, bem como um melhor enten-
dimento sobre seu processo saúde doença. 

Espera-se que os profissionais da unida-
de básica de saúde tenham sido incentivados a 
desenvolver atividades de educação em saúde 
que vise à diminuição de complicações decor-
rentes da não adesão ao tratamento e conse-
quentemente, possam proporcionar melhorias 
para a qualidade de vida dos pacientes hiper-
tensos e/ou diabéticos por eles atendidos.
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Normas para submissão de trabalhos

A revista aceitará apenas trabalhos científicos 
que estejam de acordo com as seguintes seções:

Artigos: textos que contenham relatos comple-
tos de estudos ou pesquisas concluídas, maté-
rias de caráter opinativo, revisões da literatura 
e colaborações assemelhadas.
Relatos: comunicações e descrições de ativida-
des realizadas por sistemas, serviços ou orga-
nizações.

Os artigos possuem seguinte estrutura:

1) Elementos pré-textuais: 
Título e subtítulo do artigo em portugues e 
inglês; Autor (es); Resumo; Abstract; Palavras-
chave; Keywords.

2) Elementos textuais:
Introdução; Desenvolvimento; Conclusão.

3) Elementos pós-textuais:
Referências; Anexos.

Os relatos possuem seguinte estrutura:

1) Elementos pré-textuais: 
Título e subtítulo do artigo em portugues e in-
glês; Autor (es).

2) Elementos textuais:
Introdução; Desenvolvimento; Conclusão .

3) Elementos pós-textuais:
Referências; Anexos.

O texto deve estar em formato Microsoft 
Word, fonte Times New Roman tamanho 12 
para texto normal e tamanho 10 para as cita-
ções longas e notas de rodapé, espaçamento 
entre linhas 1,5 para texto normal e 1,0 para 
as citações longas e notas de rodapé; margens: 
superior e esquerda 3,0 cm, direita e inferior 
2,0 cm, em papel A4.

Devem ser indicados o último grau acadêmico 
do(s) autor(es), instituição em que trabalha(m) 
e e-mail em nota de rodapé na primeira pági-
na.

Para trabalhos de autoria múltipla é necessário 
informar a ordem de apresentação dos autores 

O resumo deverá ser do tipo informativo, com 
até 150 palavras, contemplando objetivo, mé-
todo, resultado, conclusão, com o máximo de 
cinco palavras-chave.

Fotografias nítidas, gráficos e tabelas em pre-
to e branco serão aceitos e deverão ser assi-
nalados, no texto, pelo número de ordem e os 
locais onde devem ser intercalados. Indicar a 
fonte das ilustrações enviadas.

Apêndices podem ser empregados no caso de 
listagens extensivas, estatísticas e outros ele-
mentos de suporte

Os relatos ocorridos com mais de 12 meses, 
contados a partir da data de recebimento pela 
Revista Diálogos Acadêmicos, não serão acei-
tos

A Revista Diálogos Acadêmicos observa as 
normas da ABNT referentes à:

- Apresentação de artigos em publicação peri-
ódica científica impressa (NBR 6022/2003)
- Citações em documentos (NBR 10520/2002) 
- Referências (NBR 6023/2002)
- Resumo (NBR 6028/2003);
- Numeração progressiva das seções de um 
documento (NBR 6024/2012)
- Norma de apresentação tabular (IBGE);

Agradecimentos por auxílios recebidos deve-
rão ser mencionados no final do artigo

Os trabalhos devem ser enviados para o ende-
reço eletrônico dialogosacademicos@fametro.
com.br

Para maiores informações, consultar o edital 
para envio de trabalhos à Revista Diálogos 
Acadêmicos, no link http://www.fametro.com.
br/images/pdf/ooeditalbibiok.pdf
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